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СТРАТЕГІЯ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Ключові слова: стратегічне планування, регіональний розвиток, рівні 
управління 

 
Вступ. Постановка проблеми. Незважаючи на завдання Кабінету 

Міністрів України (КНУ) розробляти стратегію регіонального розвитку (СРР) 
на всіх рівнях управління (2003 р.), в дійсності воно не тільки не виконано, 
але його зміст поступово ототожнюється із загальним соціально-економічним 
трактуванням. Особливо це помітно у недавно схвалених постановах КНУ за 
2014 р. щодо змісту роботи Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства та Стратегії 
регіонального розвитку України на 2020 рік. По-друге, далеко не всіма 
фахівцями однозначно трактуються такі поняття, як «стратегія», 
«регіональний стійкий і збалансований розвиток», «район» і «регіон» тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щодо змісту терміну 
«стратегія», то він є дуже давнім: спочатку він використовувався у сфері 
військового мистецтва, пізніше – в працях науковців, а у ХХ столітті 
сформувалось розширене його трактування, узагальнене в працях Брайана 
Куїнна. Стратегія - це перш за все загальний план перспективного змісту, 
спрямований на здійснення будь-якої дії чи процесу з метою досягнення 
певної мети. У наш час найчастіше в наукових публікаціях та урядових 
документах поняття «стратегічне планування», яке має дві головні 
особливості. Перша з них полягає в тому, стратегічне планування розробляє 
на віддалену перспективу (на 10 – 15 – 20 років) програми соціально-
економічного та екологічного розвитку окремих регіонів країни в межах 
загальнодержавного плану. Другою особливістю стратегії регіонального 
розвитку є те, що вона включає лише головні соціально-економічні, 
політичні та екологічні цілі (чи види діяльності), основні засоби, строки 
вирішення та бажані кінцеві результати: Наприклад, Президент України П. 
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Порошенко оголосив, що в Україні будуть проведені 62 реформи, але 
стратегічними серед них буде лише 7. 

У країнах ЄС під стратегією РР розуміють комплекс дій, які здійснює 
Держава або регіон для їх ефективного розвитку з урахуванням власного 
ресурсного потенціалу, факторів зовнішнього середовища, використовуючи 
законодавчі, фінансові, структурні, економічні та інституаційні важелі. 

Одночасно в Україні склалось уніфіковане розуміння процесу 
регіонального розвитку, як суперскладного за змістом, що практично 
реалізує завдання регіональної політики. Фактично він є позитивною 
динамікою соціальних, економічних, екологічних, політичних, гуманітарних 
та етнонаціональних змін у відповідних регіонах. На жаль, донині ускладнює 
успішний РР України різке переважання галузевого (відомчого) змісту 
державного управління перед територіальним, де 14 відомчих міністерств 
«взаємодіють» з одним міністерством, що відповідає за регіональний 
розвиток. 

Доведено, що суспільно-географічний підхід у СРР базується, перш за 
все, на повному врахуванні зовнішніх і внутрішніх чинників, які є основою 
діагностики та обґрунтованого прогнозу людської діяльності на певній 
території. До головних зовнішніх чинників слід віднести: 

 вплив процесів глобалізації, регіоналізму та інженірингу; 
 оцінку конкурентоздатності регіону в міжнародному поділі та 

інтеграції праці; 
 використання переваг макрорегіонального і транскордонного 

співробітництва із сусідніми країнами; 
 рівень розвитку інноваційного  та інвестиційного процесів; 
 рівень розвитку об’єктів інфраструктури, перш за все, 

транспортної. 
До внутрішніх чинників за ринкових умов господарювання належать: 
 оцінка структурних змін, що вплинули на розміщення 

господарських галузей; 
 оцінка рівнів соціально-економічного розвитку регіону; 
 оцінка динаміки частки капіталовкладень у розвиток регіону; 
 оцінка здійснення адміністративної, бюджетної та інших реформ 

у системі державного управління; 
 оцінка зміни форм та структури власності; 
 оцінка рівня замкнутості циклів життєдіяльності населення, перш 

за все, техніко-технологічних та обслуговуючих; 
 оцінка природного і працересурсного потенціалів регіону. Як 

правило, їх доповнюють традиційні суспільно-географічні. Це вихідна 
інформаційна база для наступного стратегічного планування та 
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програмування. До речі, опублікований у серпні 2014 року Державний 
прогноз економічного і соціального розвитку України на 2015, 2016 і 2017 
роки у формі 15 основних середніх статистичних макропоказників (по двох 
сценаріях) не включає жодного щодо регіонального розвитку, тобто в розрізі 
адміністративних областей. 

Перший документ про основні засади Державної СРР України було 
складено ще у 2001 році департаментом регіональної політики Міністерства 
економіки. У 2003 році уряд зобов’язав управлінців розробляти стратегії РР 
України на всіх рівнях управління. У 2006 році урядом було схвалено 
важливу і розгорнуту постанову «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 р.», в якій чітко були 
сформульовані 5 стратегічних напрямів: 1) підвищення 
конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; 2) 
забезпечення розвитку людських ресурсів; 3) розвиток міжрегіонального 
співробітництва; 4) створення інституційних умов для РР; 5) забезпечення 
нормативно-організаційних засобів з реалізації СРР. У додатку до постанови 
були названі в розрізі областей основні стратегічні види діяльності. КМУ 
було затверджено план заходів на 2010 р. щодо реалізації цієї стратегії. 
Угоди про стратегії регіонального розвитку були підписані з КМУ 
адміністраціями лише Львівської, Тернопільської, Донецької та Вінницької 
областей. Утворені Рада регіонів і Комітет з економічних реформ за 
тодішньої влади своїх завдань не виконали. 

У 2007 р. було утворено Міністерство регіонального розвитку і 
будівництва (до його назви згодом було додано ще «житлово-комунальне 
господарство»). Це найскладніше міністерство у нинішньому уряді. У липні 
2014 р. було затверджено КМУ положення про це міністерство, в якому 
конгломеративно (несистематизовано) викладено правильні, важливі і 
потрібні заходи, без відповідних розділів, головним серед них повинен бути 
про зміст процесу РР та його головні (стратегічні) завдання. Не випадково 
вже у жовтні 2014 р. цей документ був ґрунтовно доповнений новими 
заходами (видами діяльності) згідно вимог часу. В контексті оптимізації 
центральних органів виконавчої влади, Міністр РР, будівництва в ЖКГ 
повинен координувати діяльність Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру, трьох державних агентств з питань електронного 
урядування, з відновлення Донбасу, з енергоефективності та 
енергозбереження і архітектурно-будівельної інспекції. Все це свідчить, що 
нинішнє керівництво держави серйозно взялось за удосконалення процесу РР 
України, але напрацювань суспільно-географічного змісту не враховано. 

Серед зауважень до Положення про це Міністерство стверджуємо таке: 
а) представники центральної регіональної влади на місцях не потрібні, бо це 
означає збереження колишньої державної вертикалі влади; б) у містах – 
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мільйонниках та великих містах повинні бути внутріміські адміністративні 
райони, адекватні міським територіальним громадам; в) функції мерів міст і 
голів рад не слід категорично суміщати в одній особі, бо це приводить до 
помилок у використанні міської території. Нинішнє міністерство недостатньо 
використовує молодих фахівців зі спеціалізації «Управління регіональним 
розвитком», що готуються на географічному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Не підвівши підсумків з реалізації постанови КМУ про стратегію 
регіонального розвитку на 2015 р., в серпні 2014 р. була прийнята 
однойменна постанова про Державну стратегію регіонального розвитку на 
період до 2020 р. Будучи досить об’ємним і достатньо науково 
обґрунтованим і структурованим документом (цілі, етапи, механізми та 
інструменти реалізації), він одночасно не розкриває особливостей РР на 
загальнодержавному, регіональному, локальному та місцевому рівнях 
державного і самоврядного управління. Адже стратегічні завдання на цих 
рівнях диференціюються і конкретизуються під впливом зовнішніх і 
внутрішніх чинників. 

Нічого не говориться в постанові про методи і елементи методики 
визначення стратегічних цілей і їх завдань, про наукову «прив’язку» на 
місцевості територіальних громад. 

Формування цілей статті. Постановка завдання. Виходячи із вище 
викладеної оцінки сучасного стану з реалізації стратегії РР України, 
головною метою цієї статті є розкриття змісту (завдань) стратегічного 
планування РР України, його нинішніх і перспективних рівнів державного і 
самоврядного управління людською діяльністю. Виявити вплив стратегічних 
змін у державі на навчально-наукову діяльність географічних факультетів 
класичних університетів (на прикладі географічного факультету КНУ ім. 
Тараса Шевченка). 

Виклад основного матеріалу. Важливим засобом виходу з 
трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної 
ефективної системи државного управління життєдіяльністю населення. 
Удосконалена система державного управління має бути створена шляхом 
проведення адміністративно-територіальної реформи. Ця реформа повинна 
вирішувати два взаємопов’язані завдання: 1) створити ефективну систему 
державного управління, делегувати управлінські функції згори донизу, 
сприяти всебічному розвитку місцевого самоврядування; 2) поліпшити 
територіальну організацію державної влади, упорядкувати адміністративно-
територіальний устрій держави, оптимізувати функціонально-територіальну 
структуру життєдіяльності населення, унеможливити сепаратизм і 
федералізм.  
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Основними принципами проведення цієї реформи мають бути: 1) 
функціонально-територіальна системність (взаємозв’язок соціально-
економічного розвитку, систем розселення населення і адміністративного 
устрою); 2) чіткий розподіл функціональних обов’язків, ієрархічна простота 
управлінської системи; 3) економічність і наближення органів управління до 
потреб населення, до окремої людини; 4) соціально-економічна та екологічна 
пріоритетність як основа стійкого і збалансованого розвитку держави. 

В Україні поступово формується 4-рівнева система управління 
соціально-економічним та екологічним розвитком. При цьому пропонуємо 
ієрархію стратегічних завдань регіонального розвитку: 

А) На головному загальнодержавному рівні визначаються генеральні 
напрями соціально-економічного розвитку країни; конкретні заходи з 
розміщення нових об’єктів продуктивних сил. З цією метою повинні 
розроблятися комплексні цільові програми головних стратегічних видів 
діяльності і їх наукового забезпечення: 

 з енергетики, перш за все, ядерної та енергозбереження; 
 з електроніки та мікроенергетики, зокрема комп’ютерного 

моделювання процесів; 
 з новітніх біо- та інформаційних технологій; 
 з приладобудування; 
 з об’єктів інфраструктури, перш за все, транспортної; 
 з продовольчої та соціально-оздоровчої діяльності; 
 з виробництва нових конструкційних матеріалів; 
 з екологічної та військово-оборонної безпеки. 
Принципове значення також мають функції фінансового забезпечення 

регіонального розвитку, підготовки та перепідготовки кадрів, в тому числі з 
регіонального управління, з експертизи стратегічних планів РР областей, міст 
– мільйонників та окремих великих міст, які повинні стати «опорними» 
центрами («локомотивами») регіонального розвитку України. 

З географічних позицій особливе місце займає «Генеральна схема 
планування території України», яку у 2001 р. схвалив уряд, а у 2002 р. був 
прийнятий відповідний закон. У ній визначено стратегічні пріоритети 
раціонального використання території України та механізми її реалізації для 
потреб взаєморозміщення населення, природних об’єктів та виробництва з 
екологічної, соціальної та економічної точок зору. 

Б) Поки що головним об’єктом на регіональному рівні РР є 
адміністративна область, яка має чіткі межі і сформовані органи державного 
управління і досить збалансований соціально-економічний комплекс. 

Головним стратегічним завданням області є складання і реалізація 
регіональних програм з високотехнологічних об’єктів виробничої 
інфраструктури – енергетики, будівельної індустрії і будівництва, транспорту 
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і зв’язку, постачання і збуту. Тут також координується робота нижчих рівнів 
управління з розвитку АПК, виробництва товарів широкого вжитку, торгівлі 
та рекреації, культурних продуктів (музика, кіно), організації засобів масової 
інформації, дизайну, бізнесової та фінансової послуг, ювелірних виробів. В 
той же час слід визнати, що мезорівень управління України (АР Крим і 24 
області) є дуже гіпертрофованим, він фактично дублює центральну владу, 
далекий від конкретного проживання населення, керує переважно 
директивним способом, має складну управлінську структуру. Наприклад, 
пересічна управлінська структура обласної державної адміністрації включає 
голову, заступників, секретаря, 13 функціонально-галузевих управлінь 
безпосереднього підпорядкування і 8 функціонально-галузевих з їх 
відділами, підпорядкованих центральним органам державної виконавчої 
влади. Цей великий управлінський апарат без шкоди для справи можна 
скоротити наполовину, а зекономлені значні кошти слід використати для 
зміцнення кадрів місцевого самоврядування та його матеріально-технічного 
забезпечення, для здійснення функцій міжобласного і міждержавного рівнів 
управління. 

Регіональний рівень державного управління слід посилити новою 
територіальною одиницею – губернією, сформованою на базі дев’яти макро-
суспільно-географічних районів з метою подальшого розвитку 
міжрегіонального співробітництва, підвищення їх ролі у 
зовнішньоекономічному співробітництві, поглибленні зв’язків з сусідніми 
державами, а також для поглибленого вивчення студентами особливостей 
функціонально-територіальної структури України у вищих навчальних 
закладах. 

Одночасно тут слід зберегти ефективні технолого-екологічні, 
транспортні та організаційні зв’язки у міжгалузевих комплексах (чи 
кластерах) – машинобудівному, агропромисловому, лісогосподарському та 
інших, порушених ринковими умовами господарювання та приватною 
власністю. Не менш важливим є організація обласних ринків праці і торгівлі 
товарами широкого вжитку. 

На даний період межі областей і майбутніх губерній не слід змінювати. 
Керівником губернії повинен бути справжній губернатор з контрольно-
управлінськими та координаційними функціями та невеликим штатом 
працівників. Губернатор для управлінських зв’язків з областями тимчасово 
повинен мати уповноважених представників з невеликим управлінським 
апаратом. Згодом області повинні бути анульовані. На регіональному рівні 
управління також повинні розроблятися спеціальні заходи з розвитку 
господарських агломерацій, великих господарських вузлів, майбутнього 
Столичного округу, міст-мільйонників та окремих великих міст, 
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інтегральних територіальних агрокомбінатів, рекреаційних та інших систем 
(єврорегіонів, СЕЗів, регіональних кластерів, технопарків тощо). 

В) На нинішньому етапі перебудови суспільних, втому числі 
територіальних відносин, головним об’єктом на локальному рівні 
управління РР як у сільській, так і міській місцевостях повинен на певний 
період залишитись адміністративний район (АР). Він відображає сучасний 
стан реалізації адміністративної реформи у вигляді відповідної моделі 
функціонування. 

Із значної кількості функціональних повноважень в АР-х районах слід 
виокремити потребу у комплексному розвитку його території, де 
стратегічними є розвиток підприємств соціальної і агропромислової сфер, а 
також неоремісничних підприємств (модний одяг, меблі) та «зеленого» 
туризму, заходів з організації органів всіх форм власності. Значне 
організаційно-управлінське значення мають райцентри (та інші міські 
поселення), райради яких поки що здійснюють координацію діяльності, 
надають юридично-методичну допомогу майбутнім об’єднанням 
територіальних громад. Вони також організовують роботу районних ринків 
сільськогосподарської продукції та товарів широкого вжитку. 

Г) Новим є місцевий рівень управління РР, представлений 
територіальними громадами та їх об’єднаннями в селах і містах, які 
управляються органами місцевого самоврядування. Тут формується 
відповідний соціум за рахунок спільного проживання (прикладання праці, 
організації відпочинку та задоволення первинних потреб, безпосередніх 
зв’язків з природою та контактів з техногенною ситуацією). Стратегічне 
значення мають функції управління безпосередніми закладами соціальної 
сфери (школи, охорона здоров’я та природи) та підприємствами 
агропромислового виробництва, а також різними ремеслами, «зеленим» 
туризмом, збиранням лісових дарів (гриби, ягоди, горіхи), організацією 
виїздних послуг (медико-оздоровчих, культурних та торгових). 

На місцевому та локальному рівнях управління дуже важливим є 
наявність ініціативного та освіченого керівника, здатного організувати і 
стратегічно спрямувати колектив. 

Ще хочемо відзначити, що конструктивна стратегічна спрямованість 
кафедр географічних факультетів класичних університетів є вже реальністю, 
орієнтованою на запити практики. Але розподіл випускників на перші робочі 
місця, що навчались за державним замовленням, повинен здійснюватись на 
Державних комісіях з обов’язковим відшкодуванням стипендій протягом 
трьох років; як відомо, контрактники працевлаштовуються самостійно. 

Конструктивна стратегічна орієнтація кафедр географічного 
факультету КНУ є очевидною і відповідає світовим тенденціям з 
регіоналізму та географічного інжинірингу. Тут передовими є інженерно-
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природничі кафедри: геоморфології і палеогеографії, метеорології та 
кліматології, гідрології та гідрохімії, геодезії і картографії, країнознавства і 
міжнародного туризму. На кафедрі соціально-економічної географії вже 
понад 15 років реалізуються спеціалізації з розміщення продуктивних сил та 
управління регіональним розвитком, другу назву спеціалізації повинна мати 
вся кафедра. Але є ще не використані можливості для подальшого 
конструктивізму навчально-виховного процесу, які повинні проявитися в 
уточнених назвах вище згаданих кафедр. Так, кафедру геоморфології та 
палеогеографії бажано назвати кафедрою інженерної геоморфології та 
палеогеографії; до сучасної назви кафедри метеорології і кліматології слід 
додати слова «та прогнозування погоди»; кафедру гідрології та гідрохімії 
можна перейменувати на кафедру водних ресурсів та гідрохімічних процесів; 
кафедру географії України бажано назвати кафедрою комплексного 
ландшафто- та регіонознавства і внутрішнього туризму. Кафедру фізичної 
географії і геоекології бажано переіменувати на кафедру загальної географії 
та геоекології. Кафедра геодезії і картографії потребує доповнення назви 
словами «та кадастру». Конче потрібна факультету кафедра географії 
культури. 

Зрозуміло, що не всім сподобається така реструктуризація навчально-
наукового і виховного процесів, але життя і вимоги практики змусять нас 
піти по шляху інженеризації географічної діяльності. Адекватними повинні 
бути назви науково-дослідних лабораторій при відповідних кафедрах. 

Висновки та зауваження.  
1. Вся різноманітна географічна діяльність у класичних 

університетах повинна обов’язково включати стратегічний підхід як головну 
складову регіонального розвитку України. Обґрунтовано стратегічні 
завдання чотирьох рівнів регіонального розвитку України. На віддалену 
перспективу залишиться лише три таких рівнів – загальнодержавний, 
регіональний і місцевий. 

2. У педагогічних університетах традиційні назви кафедр 
географічного профілю залишатимуться незмінними, бо вони адекватно 
відповідають потребам підготовки сучасних вчителів географії для шкіл 
різного типу. 

3. Успішне розв’язання проблем подальшого регіонального 
розвитку України ускладнено фактором необґрунтованого поділу колишньої 
Ради з вивчення продуктивних сил України як єдиної наукової установи з 
комплексного їх вивчення на два окремих спеціалізованих НДІ. 

4. У інституті географії НАНУ недооцінюється науково-дослідний 
метод суспільно-географічного мікрорайонування, відсутній обов’язковий 
відділ теорії і методології географії. 
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5. Українське географічне товариство повинно надалі приділяти 
більше уваги регіональному розвитку України, його стратегічному аспекту. 

 
Олійник Я. Б., Пістун М. Д., Мельничук А. Л. Стратегія як головна 

складова процесу регіонального розвитку України 
Розкрито зміст і особливості стратегічного підходу до процесу 

регіонального розвитку України, зокрема обґрунтовано стратегічні завдання 
чотирьох рівнів державного і самоврядного управління цим процесом. 
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главная составляющая процесса регионального развития Украины 

Расскрыта сущность и особенности стратегического подхода к 
процессу регионального развития Украины. В частности обоснованны 
стратегические задания четырьох уровней руководства этим процессом: 
госсударственого и местного самоуправленческого. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, региональное 
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The article deals with the contents and particularities of the strategic 
approach to the regional development process in Ukraine, in particular justifies 
the strategic objectives of the four levels of the state and self-governing 
management of this process. 

Keywords: strategic planning, regional development, management levels. 
 
 
УДК 911.3 
 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАНННЯ  ГЕОДЕМОГРАФІЇ  
 

 В.В. Яворська, д.г.н., доц. 
Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова 

 
Ключові слова: демографія, географія населення, геодемографія, 

геодемографічний процес. 
 
На зламі ХХ-ХХІ століть у суспільно-географічному розвитку людства 

відбулись глибинні трансформації, що позначились на всіх аспектах його 
життєдіяльності. Важливе місце у системі аналізу суспільного розвитку 
повинно відводитись дослідженню геодемографічної проблематики. 
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Особливу роль у формуванні основних якісних характеристик суспільства 
відіграють  демографічні,  етно-національні, економічні, соціальні, 
історичні(генетичні)  та розселенські(екістичні) процеси, усвідомлення 
взаємозв’язку та взаємозалежності між якими повинно сприяти посиленню 
комплексних  геодемографічних досліджень.  

Сучасний розвиток вітчизняної географічної науки відбувається в 
умовах корінних змін суспільної орієнтації розвитку, в умовах пошуку 
нового шляху розвитку. Формується новий напрям географії населення – 
геодемографія  як наука про інтегровані територіальні соціально-
демографічні (демосоціальні) комплекси.  (ІТСДК). Розвиток  предметної  
області географії населення(ГН) відбувається від вивчення  розміщення 
населення до форм його  територіально організації та до інтегрованих 
територіальних соціально-демографічних (демосоціальних) комплексів 
(ІТСДК). Існує багато наук  які  вивчають  народонаселення. Систему знань 
пpо наpодонаселення можна pозглядати як міжпредметну область знань 
pізних наук пpо людину, яка дає змогу сформувати цілісне уявлення пpо 
наpодонаселення та пpоцеси, що в ньому відбуваються. Геодемографія  
своєю предметною областю. Безпосередньо   стикується  з демографією, 
географією та  регіоналістикою. ЇЇ формування  дещо схематично  ми 
поділили на  три  етапи (рис.1). 

Ми хочемо показати як  трансформувалась предметна область за цими 
умовними, трьома  дисциплінами  які ми зазначили, як  базові -  
демографією, географією населення  та геодемографією.  

На  першому етапі центральне місце в системі знань про 
народонаселення належить демографії, яка в свою чергу, на думку 
багатьох вчених, є системою демографічних наук.   

Населенню притаманні три види руху — природний, просторовий 
(механічний, міграційний) та соціальний. Природний рух населення — це 
динаміка народжень та смертей, шлюбів та розлучень, які змінюють 
чисельність населення природним шляхом. Природний рух населення 
характеризується коефіцієнтом народжуваності, коефіцієнтом смертності та 
природним приростом населення. Просторовий (механічний) рух населення, 
або міграція, являє собою рух через кордони тих чи інших територій з метою 
постійного або тимчасового перебування на новому місці. Для кількісної 
оцінки інтенсивності територіальної мобільності населення використовують 
показники: коефіцієнт міграції за прибуттям, коефіцієнт міграції за вибуттям, 
валовий коефіцієнт та сальдо міграції. Соціальний рух населення (соціальна 
мобільність)  означає сукупність змін соціальних ознак людей, перехід з 
однієї соціальної групи до іншої. Цей вид руху визначає динаміку й 
відтворення соціальних структур населення. Вивчення соціального руху 
населення здійснюється на стику демографії та соціології.  
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Внаслідок руху населення формуються різні види його структур - 
статтєво-вікова, освітня, професійна, сімейна тощо, а також відбувається 
поетапна взаємодія населення з іншими компонентами суспільства. 

 Демографія досліджує закономірність змін у чисельності населення, 
тісно пов'язані з ними природний  рух, відтворення, якісний склад, шлюбність, 
розлучення, смертність, структуру населення за віком, статтю, етнічний склад 
тощо. Поняття демографії з початку її виникнення зазнало змін. Дедалі більше 
зростає інтерес людини до демографічних процесів, їх закономірностей, 
відповідно підвищуються вимоги до демографії як науки. 

В процесі  розвитку демографічних досліджень з кінця XVШ ст. вчені 
намагаються встановити закони відтворення населення - його народжуваності й 
смертності, природного приросту й характерних особливостей статево-вікової 
структури.  

Перший закон народонаселення був сформульований Т.Мальтусом (1766-
1834), який у відомій книзі “Досвід про закон народонаселення у зв’язку з 
майбутнім удосконаленням суспільства” (1798 р.) показав загрозу зростаючого 
розриву між кількістю населення, що збільшується у геометричній прогресії, та 
ресурсами продовольства, які зростають в арифметичній прогресії, тобто 
значно повільніше. Марксизм пов’язував зміни законів народонаселення з 
історичним розвитком суспільства: кожній суспільно-економічній формації 
відповідає свій закон народонаселення. Такий підхід сповідувала й радянська 
демографія[2]. 

З середини ХХ ст. найбільшої популярності набула теорія демографічних 
переходів. У сучасній демографії досліджують також історичні типи 
відтворення населення, зміну яких називають демографічними революціями. 
Концепція демографічного переходу започаткована французьким демографом 
Адольфом Ландрі ще на початку ХХ ст., а грунтовно розроблена 
американськими дослідниками Уорреном С.Томпсоном (1929 р.) та Френком   
У. Ноутстайном (1945 р.). Якісні зміни-злами у динаміці населення називають 
демографічними переходами. 

Демографія вивчаючи  передумови  и чинники  формування населення 
впритул підійшли до вивчення просторових особливостей розвитку населення,  
а це вже перекриття з предметною областю географії населення. 

На другому  етапі  посилюється взаємодія  демографії з сусідніми  
науками, зокрема з географією. На їх стику  формується  нова  дисципліна – 
географія населення, яка  вивчає географічні відмінності складу і відтворення 
населення, територіальний розподіл і розміщення населення,  трудові ресурси 
та територіальні особливості їх використання, населені пункти та їх 
територіальні системи. Географія населення комплексно характеризує 
населення країни та її територіальну організацію, виявляє  закономірності і 
регіональні особливості її формування, проблеми розвитку. Становлення і 



15 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 

розвиток географії населення як наукової дисципліни відбулося в Україні у 
другій половині ХХ ст., хоча дослідження окремих демографічних, етнічних та 
розселенських проблем спостерігалося значно раніше.  

Як будь-яка  галузева географічна наука, географія населення  включає в  
себе  практично всі територіальні  аспекти, пов’язані з населенням.  При цьому  
головні відмінності  географії населення від інших дисциплін, що вивчають 
народонаселення: 

1)  комплексність, коли населення розглядається  з  всіма  
впливаючими на  нього факторами (чинниками), і всіма  результатами  його 
діяльності(наслідками); 

2)  системність, коли населення  розглядається  як  підсистема більш 
загальних систем (суспільства), але  в той же  час  воно саме  є складною 
системою, що має своє структурування. 

3)  територіальність (географічність),  коли  будь  яке  явище  або 
процес  розглядається на  певній території; 

4) картографування, за яким будь яке демографічне явище або процес 
можна відобразити на карті, яка виводить дослідження на рівень ГІС-
технологій.  

У географії населення термін “розселення” використовують у двох 
значеннях. По-перше, розселення - це процес поширення населення по 
території, пов’язаний з її все більш інтенсивним господарським освоєнням. 
Процес розселення охоплює просторові переміщення населення та розвиток 
мережі поселень - зростання чи зменшення окремих населених пунктів, появу 
нових. По-друге, розселення населення - це картина сучасного розподілу 
населення на певній території, це наявна сукупність поселень. Основою такої 
картини є мережа поселень, їх адміністративний статус, функціональні типи, 
людність. Разом з тим розподіл населення потрібно характеризувати і за 
показниками його густоти (за адміністративно-територіальними одиницями), 
етнонаціональним складом, особливостями статево-вікової структури та 
зайнятості. 

Базовими поняттями розселення населення виступають функціональний 
тип поселення та система розселення. Населені пункти різняться між собою за 
їх статусом (місто, селище міського типу, село), адміністративним рангом, 
людністю. Але головними ознаками, що характеризують роль даного поселення 
серед інших, є його функції - адміністративно-управлінські, економічні 
(виробничі), соціальні, політичні. Як правило, головні ознаки поселень 
взаємопов’язані: чим більшою є людність населеного пункту, тим вищий його 
адміністративний статус і тим більш важливі й різноманітні соціально-
економічні функції він виконує. 

Оця друга  складова  вивчення розселення  і є стиковою зоною яка  
вивчається і географією населення  і геодемографією. Географи і демографи 
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вже традиційно користуються поняттям “системи розселення”. Система 
розселення - це територіальна сукупність поселень різних рангів і типів, які 
активно взаємодіють між собою, мають інтенсивні зв’язки у вигляді трудових і 
побутових поїздок, переміщень товарів і послуг. Такі зв’язки можна встановити 
і для дуже віддалених поселень. Тому при виділенні систем розселення 
орієнтуються на зв’язки інтенсивні й регулярні за таким правилом: взаємодія 
поселень у межах даної системи розселення повинна бути більш інтенсивною, 
ніж з поселеннями поза даною системою розселення. 

Відповідно до багаторівневої організації суспільства розрізняють системи 
розселення різних рівнів - від глобальних й макрорегіональних до регіональних 
і локальних. Найбільш поширеними в геодемографії є системи розселення 
таких рівнів: 

1) національний (загальнодержавний) - єдина система розселення країни; 
2) регіональний - регіональні системи розселення; субрегіональні та 

мікрорегіональні системи розселення; 
3)  локальний - локальні системи розселення. 
У вітчизняній географії традиційно розглядають обласні (регіональні), 

міжрайонні (субрегіональні) та районні (локальні) системи розселення. Для 
аналізу систем розселення регіонального та макрорегіонального рівнів 
користуються поняттям, опорного каркасу розселення (за Г.М.Лаппо). Йдеться 
про взаємне розміщення найбільших міст, які визначають загальний характер 
розселення, його конфігурацію, густоту, концентрованість чи дисперсність. 
Опорний каркас - це кістяк системи розселення, навколо якого вона формується 
й зростає. 

В географії населення з її просторовою орієнтацією майже втрачаються 
динамічні аспекти  вивчення населення. Про них нібито й  пам’ятають, але не 
приділяють достатньої методологічної уваги: жорстка прив’язка до 
адміністративно-територіального поділу, домінування концепції систем 
розселення,  геопросторовий підхід з аналізом розселення  та  форм 
територіальної організації населення. У вітчизняній  географії населення мало 
позначені  генетичні, історико-географічні аспекти формування та розвитку 
систем розселення.  

Третій  етап  методологічних трансформацій у науках про 
народонаселення зумовлений становленням в Україні державної регіональної 
політики. Виникла  об’єктивна  потреба  вивчати демографічні процеси та 
розселення населення співставно з регіонами  країни, мережа  яких перебуває у 
стадії активної розробки. Нагадаємо, що  за вимогами ЄС всі країни, що 
претендують на членство у ЄС,  обв’язково повинні мати  офіційні, законодавчо  
затвердженні схеми  регіоналізації. До того ж  чинні  обласні регіони, за якими 
нині  в Україні  реалізують  регіональну  політику, не відповідають  
європейським стандартам. Відтак, формується новий  напрям географії 
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населення, орієнтований  на дослідження  регіональних  відмінностей 
населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, 
який ми називаємо  геодемографією. 

Традиційно  динамічні  складові  географії  населення  вивчають  за  
допомогою  аналізу  руху  населення  чи  методом  порівнянь  різночасових  
геодемографічних  обстановок  і  ситуацій.  На  часі  вивчення  
геодемографічних  процесів. Геодемографія наголошує регіональні аспекти  
процесів відтворення населення, руху населення, розселення населення. 
Традиційний  концептуально-понятійний апарат демографії і географії 
населення  потребує відповідного розвитку, змістовних і функціональних 
трансформацій. Основне завдання геодемографії полягає у pозкpитті системи 
зв'язків відтвоpення наpодонаселення з суспільним pозвитком на регіональному 
рівні. Геодемографії належить провідна pоль у забезпеченні комплексного 
вивчення населення. 

Головні  складовими геодемографії  як нової дисципліни представлені на 
рис.1.  Базовим поняттям  нового напрямку виступають демовідтворювально-
територіальний комплекс,  геодемографічна ситуація, геодемографічні процеси, 
геодемографічна політика,  регіональні системи розселення. 

Одним  з перших  О.У. Хомра запропанував авторам, які працюють в 
області демогеографічних досліджень вийти за межі так званого “повзучого 
емпіризму” і керуватися в своїх пошуках істини теорією демовідтворення, яка 
досконало розроблена нашими вітчизняними демографами В.С.Піскуновим і 
В.С. Стешенко. 

О.У. Хомра вважав, що  характеристика демографічної обстановки буде 
неповною, якщо обстрагуватися від такого поняття  як  демовідтворювально-
територіальний комплекс (ДТК) [7]. Індикаторами виділення ДТК виступає, на 
думку О.У.Хомри, тіснота взаємозв`язку між установами  демогенерування та  
територіальна їх близькість один до одного. В ДТК  входять не тільки 
матеріальні компоненти (заклади соціальної інфраструктури), але і  носії 
трудових функцій (трудові колективи), взаємні зв`язки в системі “природа-
економіка-соціальне життя”. Критерієм  функціонування ДТК виступає якість 
населення, а несучою  його конструкцією (каркасом) є процеси 
життєдіяльності. Основна його функція -  демовідтворювання населення, 
поколінь. 

На думку О.У.Хомри, така категорія як соціально-економічний 
територіальний комплекс (СЕТК) на сьогодні уже вичерпав свою пізнавальну 
спроможність, і тому в майбутньому вона буде замінена на ДТК. Соціально-
економічні райони  трансформуються в демографічні на основі  концепції ДТК. 

Геодемографічний процес (ГДП) - це часовий розвиток населення на 
певній території, його кількісні й якісні зміни, загальний напрямок і характер 
таких змін. У широкому розумінні ГДП охоплює й зміни у просторовому 
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розподілі населення, тенденції розвитку його розселення. Але такі зміни 
відносно уповільнені і на передній план виходить “часова траєкторія” розвитку 
населення певної території, тенденції його кількісних і якісних змін. Ключове 
завдання геодемогрфії – вивчення геодемографічних процесів та їх типізація. 
ГДП  охоплює  і  зміни  у  просторовому  розміщенні  населення,  у  його  
розселені.  Але  такі  зміни  відносно  уповільнені,  і  на  передній  план  
виходить  “часова  траєкторія”  руху  населення. 

Основою для здійснення зваженої державної політики в області 
народонаселення є державна демографічна  політика. Основним завданням  якої 
є регулювання  на державному рівні  процесів  відтворення населення. 

Кожний регіон країни має природну специфіку, свої територіальні 
особливості. В них складаються своєрідні історичні, економічні й соціальні 
умови, що визначають особливості їхнього демографічного розвитку. Отже, 
виникає об'єктивна необхідність у проведенні певної регіональної (у тому числі 
й геодемографічної) політики на місцях. 

Регіональна політика являє собою систему принципів і методів керування 
функціонуванням і розвитком регіонів країни й міжрегіональних зв'язків, тобто 
політику, яка проводиться на рівні регіонів, в інтересах регіонів, і, в основному, 
за рахунок самих регіонів. Зміна орієнтації в соціально-економічному розвитку 
країни змінила зміст регіональної політики. На перший план виступають 
завдання державного будівництва й забезпечення соціального захисту 
населення регіону. Державні й місцеві органи влади мають потребу в 
комплексних географічних розробках, які дозволять в значній мірі 
використовувати ресурси території й можливості географічного поділу праці, 
що забезпечить розвиток господарства й часткове рішення соціальних проблем, 
але це реально здійснити сьогодні лише на національно-територіальному рівні. 

Регіональні наслідки особливостей соціально-демографічних процесів, 
розробка й реалізація заходів демографічної політики окремих регіонів країни 
повинні зайняти важливе місце в загальній теорії соціально-економічної 
географії в цілому, і окремих її галузей. Регіональний аспект геодемографичних 
досліджень зобов'язаний давати не тільки наукову, але й інформаційну базу для 
розробки практичних рекомендацій і здійснення демографічної політики як на 
загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Все це ставить перед 
економічною  і соціальною географією великі завдання по поглибленому 
дослідженню всього комплексу регіональних соціально-демографічних проблем 
у їх економічній і соціальній обумовленості. Багаторівневий географічний 
аналіз і засновані на ньому засади всебічного регулювання геодемографічних 
процесів будуть сприяти рішенню більшості актуальних проблем регіонального 
розвитку. 

Незважаючи на значущість регіональної геодемографічної політики, її 
важливість на сьогоднішній день недостатньо усвідомлена. Формування і 
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реалізація регіональної (поряд із загальнодержавною) демографічної політики 
необхідна як через наявність істотних соціально-економічних розходжень між 
регіонами, так і через збереження значних розходжень у показниках і тенденціях 
соціально-демографічного розвитку. Поряд з існуванням традиційних 
демографічних проблем (темпи природного відтворення, тривалість життя 
населення й ін.) з'являються все нові й нові (проблеми зайнятості й 
перепідготовки кадрів, загострення міжнаціональних і міжетнічних конфліктів, 
проблема еміграції й т.д.). 

В умовах сучасних реформ регіональна  демографічна політика  повинна  
знаходити нові можливості, засади й форми. Так, істотно зростає роль 
національного фактора у формуванні демографічної політики (в окремих 
випадках вже може йти мова не про регіональну, а про національну 
демографічну політику). Питання формування регіональної демографічної 
політики повинні розглядатися в тісному зв'язку із проблемами комплексного 
соціально-економічного районування різних територіальних рівнів (економічне 
мікрорайонування, виділення внутріобласних районів і т.д.) [6]. 

Проведення ефективної геодемографічної політики без обліку 
регіональних демографічних особливостей практично неможливе. Інструментом 
сприятливого комплексного рішення завдань регіонального розвитку можуть 
бути регіональні програми відтворення населення. Ці програми повинні бути 
складовою частиною комплексного плану соціально-економічного розвитку 
території й фінансуватися за рахунок місцевих джерел[1]. При відсутності 
матеріальних можливостей, на нашу думку, для проведення демографічної 
політики її окремі напрямки можна реалізовувати в рамках програм по 
соціальній підтримці найбільш уразливих категорій населення, а так само 
виходити із пріоритетності заходів щодо стабілізації геодемографічної ситуації 
для тих районів і міських поселень, де вона найбільш незадовільна[5]. 

Розробка геодемографічної політики в кожному регіоні повинна 
відповідати стратегічним цілям регіонального розвитку. При її проведенні 
варто враховувати безліч елементів, які не враховано загальнодержавною 
демографічною політикою, а іноді попросту нею ігноруються. 

Дослідження соціально-демографічних процесів в окремих обласних 
регіонах повинне тісніше  пов´язуватися із завданнями регіональної політики, у 
тому числі й демографічної. Перевага регіональних соціально-демографічних 
досліджень у тім, що вони доповнюють загальнодержавну демографічну 
політику з урахуванням специфіки демографічної ситуації в різних  областях 
країни. У зв'язку із цим є  очевидним, що зміст регіональної демографічної політики й 
способи її здійснення необхідно чітко диференціювати в територіальному плані, 
одночасно не порушуючи при цьому основних принципів загальнодержавної 
політики. 
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Отже, регіональну геодемографічну політику можна розуміти як системну 
діяльність місцевих органів влади в сфері розвитку населення, спрямовану на 
узгодження з однієї сторони інтересів країни й регіону, з іншої сторони стратегічних 
цілей розвитку населення й поточних питань соціально-економічного розвитку. 

Стосовно до нових умов реорганізації народного господарства, формування 
основ ринкового економічного механізму необхідно переосмислити систему 
принципів, зміст цілей і завдань розробки й реалізації демографічної політики будь-
якого територіального рівня. Процес створення нових підходів до цього питання  
потребує перегляду методики й методології вивчення проблем  геодемографічної 
політики, вибору її нових пріоритетів. 

Висновок: Очевидно, що в складній системі соціально-економічної географії 
істотно зросте  значення комплексних геодемографічних досліджень. Це об'єктивно 
пов'язане із сучасною соціально-політичною ситуацією й необхідністю рішення 
практичних проблем керування процесами природного відтворення населення. 
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Анотація: В статті  детально  розглядається етапи  формування  та становлення геодемографії 
як сучасного наукового напряму  географії населення. На  першому етапі центральне місце в 
системі знань про народонаселення належить демографії. На другому  етапі  посилюється 
взаємодія  демографії з сусідніми  науками, зокрема з географією. На їх стику  формується  нова  
дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий  напрям географії населення, 
орієнтований  на дослідження  регіональних  відмінностей населення і розселення, та розроблення 
регіональної демографічної політики, який ми називаємо  геодемографією. 
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MAIN STAGES OF FORMATION OF GEODEMOGRAPHICS 

V.V. Yavorskaya 
Annotation: The article discussed in detail the stages of formation and development 

geodemographics as a modern scientific direction of population geography. In the first stage a central place 
in the knowledge of the population belongs to demographics. In the second stage increases the interaction of 
demography with neighboring disciplines, including geography. At their junction, a new discipline - 
Geography of population is forming. In the third stage is forming a new trend of population geography that 
focuses on the study of regional differences in population and settlement, and development of regional 
population policy, which we call geodemographics. 

Keywords: demography, population geography, geodemographics, geodemographic process 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОДЕМОГРАФИИ 
В.В.Яворская 

В статье рассматриваются подробно этапы формирования и развития геодемографии  как 
современного научного направления географии населения. На первом этапе, центральное место в 
системе знания населения принадлежит  демографии. Второй этап усиливается взаимодействие 
демографии с другими науками, включая географию. На их стыке формируется новая дисципліна - 
география населения. На третьем этапе формируется  новое направление география населения- 
геодемография, ориентированая  на изучение региональных различий населения  и расселения и 
разработку  региональной демографической политики. 

Ключевые слова: демография, география населения, геодемография, геодемографический 
процес. 

 
 
 
УДК 911.3  

 
Бобровицький А.В., к.г.н., докторант 

Кииївський національний університет імені Татаса Шевченка 
 

ТИПОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК 
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

 
 

Ключові слова: економічна інтеграція,  зона вільної торгівлі, митний союз, 
спільний ринок,  повна інтеграція, багатовимірні інтеграційні моделі, галузева 
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Вступ. Актуальність теми. Сучасний розвиток суспільно-територыальних 
формувань передбачає взаэємодію та конкуренцію між ними, поглиблення 
спеціалізації у відповідності до природних ресурсів, історичних особлвостей 
розвитку, рівня освіти та трудових навиків населення та інших чинників.Кожне 
національно-територіальне утворення  для поступального сталого розвитку 
повинне взаємодіяти з іншими утвореннями, забезпечуючи не лише можливість 
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обміну товарами та послугами, але й створюючи систему взаємозалежностей як 
основу системи власної безпеки, уніфікуючи та адаптуючи не лише технічні 
стандарти та умови але й власне законодавство. Таким чином створюючи крок 
за кроком систему взаємозалежностей і взаємозв’язків таформуючи інтегральні 
утворення. Шлях від простих міждержавних взаємовідносин до міждержавних 
утворень, що сприяють розвитку усіх членів утворення є інтеграціним шляхом. 
Аналіз вказаного процесу та його типологія, класифікація форм і проявів 
інтеграції є метою даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження питань інтеграції  
взагалі та економічної зокрема  знаходиться в цетрі уваги, як окремих 
дослідників так і міжнародних безпекових організацій та інституцій розвитку. 
Серед класичних досліджень, що стали основою вказаного напряму є теорія 
еконоомічної інтеграції  Бела Балласи (Bela Balassa). Саме він вперше виділив 
рівні економічної інтеграції та провів дослідження, що розмежовує поняття 
кооперації та інтеграції. Питання економічної інтеграції були досліджені в 
працях Костюніної І.М., Пітера Драпера (Peter Draper), Марка Поллака та 
інших.   

Формування цілей статті. Постановка завдання. Як правило дослідження 
стосуються аналізу регіональних проблем,  проблем розвитку Європейського 
Союзу, але у жодному дослідженні не розглядаються підход щодо класифікації 
інтеграціних процесів та формування на основі аналізу таких процесів 
багатовимірних інтеграційних моделейдля різних теритіальних утворень. 
Першим етапом нашого дослідження є класифікація інтеграціних процесів та 
спроба пошуку причинно-наслідкових зв’язків між тиипами інтеграційних 
процесів та їх впливом на территоріальні утворення з метою в майбутньому 
створення системи багатовимірних інтеграціних моделей розвитку України. 

Виклад основного матеріалу.Значення терміну інтеграція, що походить від 
латинського integration  - означає відновлення  окремих складових у єдине ціле. 
У монографії Б.Баласса  «»Теорія економічної інтеграції» дається наступне 
визначення слова  інтеграція – це об’єднання окремих частин в єдине ціле. 
Окрім того автор зауважує, що слід розрізняти відмінності між термінами 
«інтеграція» і  «кооперування»ю Наразі існують відмінності не лише кількісні, 
але й  якісні. У якості прикладу пиводиться  наступне:: підписання  договору 
про торгівельне співробітництво між групою країн є прикладом розвитку 
кооперації. Але якщо вказані країни, окрім торговельного співрробітництва 
ліквідовують  митні бар’єри, то це вже є прикладом розвитку інтеграційного 
процесу. З нашої точки зору значення террміну інтеграція слід розгглядати  у 
вузькому і широкому сенсі. 

Значенння слова інтеграція у вузькому сенсі є об’єднання зусиль у 
вирішенні питань у одній галузі для досягнення кращих результатів діяльності 
галузі, сфери  фунціонування системи чи суспільного утворення. В широкому 



23 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 

сенсі слово інтеграція передбачає взаємодію  усього комплесу елементів 
системи заради комлексного розвитку усієї системи. Стосовно просторових 
територіальних систем, то нтеграція передбачає комплексну взаємодію між 
окремими територіальними утвореннями заради  забезпечення сталого розвитку 
усіх учасників такого об’єднання та вирішення питань і проблем що існують 
між учасниками об’єднання та перетворення внутішньої конкуренції в 
конкуренцію між аналогічними економічними утвореннями.  

Вииходячи з  виизначення терміну інтеграція логічним є розгляд типологій 
та підходів  класифікацій інтеграційних процесів. З нашої точки зору, 
інтеграційні процеси слід розглядати з позицій вивчення суспільною 
географією даних процесів, а значить,  коло вивчення даного питання 
звужується економічними, територіальними, політичними, екологічними та 
галузевими підходами. Нижче детальніше розглянемо кожен з підходів та 
проаналізуємо можливі типи інтгеграційних утворень. 

Інтеграцію можна характеризувати за різними ознаками. В залежності від 
ознак та завдань, що вирішує процес інтеграції поєднуючи різні суспільно-
територіальні утворення для вирішення або комплексних проблем або 
специфічних  проблем, що є складовими загальних. 

Процес інтеграці\ можна класифікувати за ьериторією, яку він охоплює. За 
территоріальним охопленням на нашу думку слід виділити: 

- глобальний рівень -глобальні інтеграційні процеси та утворення ; 
- макрорівень - регіональні інтеграційні процеси та утворення; 
- мезорівень – інтеграційні процеси, що відбуваються на території однієї 

країни, або на частинах територій суміжних країн; 
- мікрорівень – інтеграційні процеси в рамках окремих територій  однієї 

країни.  
Процеси інтеграції можна також класифікувати за напрямками. Найвищим 

рівнем слід вважати комплесну, або економічну інтеграцію. Однак для 
досягнення найвищого рівня процес інтеграції характеризується окремими 
напрямками, які в даний часовий проміжок є найбільш необхідними або 
актуальними для розвитку країни, груп країн, або людства в цілому. Як 
правило, процеси інтеграції починаються з вирішення найбільш складних та 
актуальних проблем міждержавних відносин, які дають змогу гармонізувати 
стосунки та прискорити економічний, соціальний розвиток тощо. З огляду на 
сказане вище варто класиифікувати напрямки інтеграції наступним чином:  

- економічна інтеграція –комплексна інтеграція, що включає поєнання 
комбінацій напрямків взаємодії держав для вирішення соціально-
економічних (суспільних) проблем регіону; 

- політична інтеграція – взаємодія групи держав щодо розробки та 
впровадження механізмів спільного вирішення проблем регіону для 
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відстоювання його інтересів у переговорах з іншими країнами чи 
регіонами; 

- соціальна інтеграція – вирішення питання вільного пересування людей в 
межах одного регіону, соціальна адаптація, реабілітація, розвиток; 

- галузева інтеграція  передбачає взаємодію країн на глобальному чи 
регінальному рівнях з метою створення оптимальних умов для розвитку 
окремих галузей суспільних комлексів з метою підвищення 
конкурентоздатності регіону та оптимізації спільного використання 
можливостей і ресурсів країн, що входять до даного інтеграційного 
угрупування; 

- торгівельна інтеграція – об’єднання країн заради створення умов для 
збільшення обміну товарами та послугами, що в результаті сприяє 
оптимізації економік країн, веде до пооглиблення спеціалізації країн та 
регіонів, веде до розвитку прозорої конкуренції та в результаті до 
формування світових і регіональних товарних ринків; 

- екологічна інтеграція – в рамках концеції сталого розвитку ООН 
забезпечення сталого розвитку довкілля та поєднання зусиль держав для 
вирішення екологічних проблем; 

- інтеграція заради вирішення проблем людства та регіональних проблем; 
- військова інтеграція  - поєднання зусиль та військових можливостей 

заради забезпечення безпеки в окремому регіоні та на глобальному рівні; 
- фінагсово-валютна інтеграція – забезпечення обміну, торгівлі та розвитку 

необхідними загальновизнаними еквівалентами товарів, послуг, 
інвестицій для забезпечення розвитку людства, окремих країн та груп 
країн. 
Можливим є класифікація інтеграційних процесів за часом. З нашої точки 

зору слід виділяти 2 типи інтеграційних процесів, щодо їх тривалості: 
постійні та термінові, тобто, пов’язані з вирішенням кокретної проблеми. 

 
Вищим рівнем інтеграції є економічнаа інтеграція. Під нею дослідники 

розуміють найвищу ступінь інтернаціоналізації, коли  зростаюча економічна 
взаємозалежність кількох країн переходить до об’єднання  ринків товарів, 
послуг, трудових ресурсів, капіталу та формування цілісного ринкового 
простору з єдиною валютно-фінансовою системою, гармонізованою правовою 
системою, тісною координацією зовнішньоекономічної політики. 

У відповідності з теорією економічної інтеграції  Б. Балассою виділеноп’ять 
рівнів інтегрованості: 

1. Зона вільної торгівлі – об ‘єднання країн з метою відміни мита та 
кількісних обмежень у взаємній торгівлі зі збереженням автономності 
зовнішньоторрговельної політики по відношенню до країн-учасниць 
Таким є поняття класичної зони вільної торгівлі. У багатьох випадках 
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зона вільної торгівлі  включає не лише безмитну торгівлю, але й 
скорочення нетарифних обмежень у торгівлі, лібералізацію торгівлі 
послугами,  спільну інвестиційну політику.  

2. Митний союз – ліквідація митних бар ‘єрів  у взаємній торгівлі, 
проведення спільної зовнішньоторгівельної політики на основі спільного 
митного тарифу у відношенні країн-учасниць. 

3. Спільний ринок  або принцип чотиьох свобод – досягнення  вільного 
пересування товарів, послуг, капіталів, осіб. 

4. Економічний і валютний союз – вільне пересування  чотирьох факторів: 
проведення економічної і соціальної політики, в тому числі, у сферах  
промисловості, агропромислового виробництва, транспорту,  енергетиці, 
валютно-фінансовій системі, введення єдиної валюти та створення 
єдиного емісійного центра. 

5. Повна інтеграція – формування єдиного валютного, економічного та 
політичного союзу, в тому числі, здійснення спільної зовнішньої політики 
і політики у сфері правосуддя, внутрішніх справ, введення єдиного 
громадянства. 
Таким чином економічна інтеграція має поступальний еволюційний 

процес переходу від більш низьких до вищих форм економічної взаємодії. 
Вказана класифіація є практично доведена  на перших чотирьох рівнях. Вказані 
рівні інтеграційних процесів підтверджені світовим та регіональним 
позитивним досвідом. Серед утворень, що служать взірцем теорії Б.Баласи слід 
назвати приклади Європейськоого Союзу та НАФТА.  Вищий рівень 
економічної інтегрованості у виигляді повної інтеграції викликає сумніви, 
оскільки його житєвість практично доведена не була.    

Існування просторових національно-територіальних соціально-
економічних утворень у вигляді держав передбачає розвиток їх взаємодії з 
аналогічними утворенням для забезпечення власного розвитку, безпеки, 
раціонального використання природних ресурсів, соціальних і економічних 
потреб. Такий процес  прийнято називати інтеграцією. 

Процес інтеграції як основи еволюції суспільно-територіальних утворень 
не можна уявити повною мірою без відображення його характеристик, таких як 
економічна інтеграція, соціально-культурна інтеграція, безпекова інтеграція, 
соціальна інтеграція, екологічна інтеграція, фінансова інтеграція, технологічна 
та виробнича інтеграція. Кожен з означених вище напрямків інтеграції у 
поєднані може формувати комплексну інтеграцію територій. 

З історичних часів спонуканням до посилення взаємозв’язків між 
окремими територіям був обмін, або розширення ринків, розширення власних 
територій для забезпечення зростаючого населення. Процеси інтеграції 
відбувались, як правило, шляхом завоювань сильнішими національно-
територіальними утвореннями слабших та насильницьке нав’язування системи 
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цінностей сильнішої сторони таких об’єднань. З формуваннями системи 
світового порядку, що вииникла в результаті підведення підсумків Другої 
світової війни 1939 - 1945 рр.  Глобальна система взаємовідносин між 
державами в результаті створення Організації Об’ єднаних Націй та Бреттон-
Вудських домовленостей оримала інструменти взаємодії, допомоги, захисту та 
вирішення спірних питань. Ці домовленості поклали початок формування 
глобальних інституцій та створення системи світових взаємовідносин, як 
початкової стадії формування світового порядку, у тому числі економічного 
порядку. 

Результатом домовленостей стало формування типології країн, за їх 
місцем та роллю в системі світових економічних відносин та впливу на 
світовий розвиток. Серед країн були сформовані групи країн лідерів, що стали 
донорами та мізковим центром глобальної системи розвитку та країнами, що 
виизначились як об’єкти впливу групи країн-лідерів. Така ситуація існувала до 
середини 90-х років ХХ століття, до того часу, коли потреби в енергетичних 
металургійних, продовольчих ресурсах перестали територіально співпадати з 
розміщення країн лідерів-донорів. 

З цього часу починається перерозподіл центрів впливу між розвиненими 
країнами-лідерами та країнами на територіях яких зосереджені енергетичні 
ресурси,  інші природні ресурси, у тому числі і агрокліматичні та інтенсивно 
зростаючий промислово-виробничий потенціал. Сформувались центри нового 
економічного впливу, такі як КНР. Індія, Бразилія, Мексика. Серед країн з 
світовими запасами енегетичних ресурсів сформувався енергетичний картель – 
ОПЕК, що формує політику торгівлі вуглеводневими ресурсами, прискорюючи 
чи стримуючи розвиток окремих регіонів та галузей світової економіки. 

Однак система глобального регулювання та впливу здійснюється за 
участі провідних країн – лідерів світової економіки через міжнародні  
інституції, які були утворені внаслідок рішень прйнятих у Бреттон Вуді у 1945 
році. До таких глобальних інституцій належать: Світова Організація Торгівлі 
(Женева, Швейцаррія), Міжнародний Валютний Фонд (Вашингтон. США), 
Група Світового Банку (Вашингтон, США), Банк Міжнародних Розрахунків 
(Базель, Швейцарія). Вказані міжнародні об’єдання є ключовими у вирішенні 
основних міждержавних взаємовідносин, що визначають розвиток, як окремих 
держав так і територій  цілих регіонів. Глобальна система координації та 
взаємодії потребує постійного вдосконалення, оскільки вона  протягом 
десятиліть після створення так і не стала  вирішальною у формуванні світового 
економічного простору, а відіграє лише дорадчу та консультивну роль, і не має 
змоги здійснювати рішучий вплив на розвиток окремих регіонів та вирішення 
локальних проблем у порівнянні з впливом окремих країн. 

Другим рівнем інтеграційних об’єднань за територіальним приципом  є 
регіональні економічні об’єднання. Традиційно виділяються 3 регіональні 
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центри економічної інтеграції – Європа, Північна Америка, Азіатсько-
Тихоокеанський регіон ( див. Таблицю 1) 

 
Таблиця 1. Макроекономічні показник провідних економічних утворень 

світу2007 р.* 
 Населення  

мільйонів чол 
ВВП 

млрд. дол. 
США 

Середньодушовий 
ВВП  (дол.США) 

Кількість 
країн-

учасниць 
ЄС 496,2 12 0025,4 24 235 27 

НАФТА 430,5 15 279,3 35 491 3 
ВАС 3 164,0 22 054,3 17 907 16 

АСЕАН 553,9 2 172,0 4 044 10 
Найбільш вдалим прикладом регіональної економічної інтеграції та 

класичним прикладом поетапності та логічності формування регіонального об’   
єднання стало формування Європейського Союзу. Ще в 40 роках Уінстон 
Черчіль запропонував створити Об’єднані Штати Європи. Початком реалізації 
цієї ідеї було укладення договору Про європейське об ‘єднання вугілля і сталі 
шести європейськими країнами – Німеччиною, Францією, Італією, Бельгією, 
Нідерландами, Люксембургом у 1951 році. Наступними кроками  у формуванні 
регіонального об’єднання стали 2 Римські договори – Про створення 
Європейського Економічного Співтовариства та Європейського Співтовариства 
з Атомної Енергії. Після чоого були втілені цілий ряд кроків, що стимулювали 
спільний розвиток та підтримували учасників регіонального об‘єднання такі як: 
Основи спільної аграрної політиики (Common Agricultural Policy)(1962 рік), 
утворення Митного Союзу (1968 рік). З 1979 року фунціонує Європейська 
валютна система. У 1985 році ЄС розширюється до 10 держав, а в 1992 році був 
підписаний Маастріхтський договір про створення Європейського Союзу, що 
вступив в силу у 1993 році. У 1995 році вступив  в силу Шенгенський договір 
про спільну візову політику держав ЄС.. З 1 березня 2002 року  функціонує 
економічний і валюний союз, а в 2004 році в Римі підписана Конституція ЄС, 
що до цього часу не ратифікована усіма країнами-учасниками ЄС.    

НАФТА є другим  за значенням прикладом економічно-торгільного 
об’єднання. Початок його створення було покладено підписанням угоди про 
канадсько-американську зону вільної торгівлі КУСФТА (Canadian-USA Free 
Trade Agreement), яке вступило в силу у 1989 році. Головною метою угоди було 
утворення зони вільної торгівлі між двома країнами протягом нааступних 10 
років. Основою КУСФТА стала угода між США Канадою та Мексикою, що 
вступило в силу у 1994 році. Незважаючи на вказану угоду в торгівлі між 
країнами є ціла низка виключень та позицій, що передбачають гармонізацію 
торгівлі протягом 10 – 15 років, особливо чутливими є позиції що стосуються 
торгівлі сільськогосподарською продукцією та продукцією харчової 
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промисловості. Важливими аспектами розвитку НАФТА є гармонізація 
торгівлі, та нерівномірність або асиметричність розвитку торгівлі, у зв’язку з 
асиметричністю розвитку ринків країн учасниць. Створення найбільшої в світі 
зони вільної торгівлі, в основному, заверршилось у 2009 році. Це інтеграційне 
утворення концентрує одну третину світового ВВП та має один з найвищих 
показників долі ВВП на душу населення. В результаті створення НАФТА 
рівень внурішньої торгівлі між країнами, що входять до його складу зріс на 
25%. Така тенденція, з одного боку, забезпечує сталий розвиток економік країн, 
з іншого, опосередковано впливає на зниження конкуретоздатності по 
відношенню до зовнішніх ринків. А внурішня політика США в 
агропромиловому виробництві, спрямована на субсидування національного 
виробника негативно впливає на агропромилові комплекси Мексики та Канади 
– веде до скорочення агропромислового виробництва в цих країнах та до 
підвищення безробіття в аграрних районах цих країн. 

В Південній Америці в стані формування знаходиться ще одна зона 
вільної торгівлі МЕРКОСУР  (Mercado Comun del Sur – Mercosur), що об’єднує 
Аргентину, Бразилію, Парагавай, Уругвай, Венесуелу. На правах асоційованих 
членів в цій організації беруть участь Чилі, Болівія, Перу, Колумбія, Еквадор. 
Спостерігачем в рамках даного об’єднання виступає Мексика.. Стратегічною 
метою МЕРКОСУР є створення спільного ринку у якості перехідного етапу до 
формування зони вільної торгівлі. Вказане угрупування було утворене у 1995 
році, однак до цього часу існують ряд нетарифних обмежень, що негативно 
впливають на розвиток торгівлі в рамках угрупування. У 2004 році 12 країнами 
Південної Америки була підписана Декларація КУСКО, якою започатковано 
створення  Піденноамериканської Співдружності Націй  (South American 
Community of Nations – CSN). Головною метою нового об’єднання є створення 
зони вільної торгівлі в рамках МЕРКОСУР та Андської Співдружності. В 
песпективі планується в рамках даної організації формування  економічного 
союзу за зразком Європейського Союзу. 

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні після завершення ІІ світової війни та 
прискоренням розвитку економік ккраїн,  розпочалися активні інтеграціні 
процеси. Зокрема були утворені такі об’єднання краї як АСЕАН, ВАС, АТЕК. 

АСЕАН – Асоціація країн Південно-Східної Азії (Association of South-
East Asian Nation – ASEAN)  була започаткована в у 1967 році. До її складу 
входять Бруней,  В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мянма, 
Сінгапур, Таїланд, Філіпіни. Основним завданням, визначеним під час 
Бангкокської конференції є створення митного союзу та сприяння 
економоічному зростанню. В 1992 році в Сингапурі було прийнято рішення 
щодо створення зони вільної торгівлі АФТА  (ASEAN Free Trade Agreement – 
AFTA)  у складі шести найбільш розвинених країн об’єднання: Сингапур, 
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Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Індонезія, Бруней. Пізніше до зони вільної 
торгівлі прєднались інші країни АСЕАН. 

САС або Східноазійська співдружність почала формуватись, починаючи з 
зустрічей на вищому рівні країн АСЕАН плюс 3 (Японія, КНР, Південна 
Корея). Пізніше до таких періодичних зустрічей приєнались керівники Індії, 
Австралії, Нової Зеландії. Прийнято рішення щодо створення Східноазійського 
співтовариства (East Asian Community) в період до 2020 року, однак між 
потенційними учасниками майбутнього об’єднання немає єдиної точки зору на 
майбутнє. Вони різняться на такі, які прагнуть створити Паназійську зону 
вільної торгівлі, до таких, що хочуть створити Азійський фінансовий союз. За 
ініціативою Японії була підписана угода про створення Спільного 
економічного партнерства краї Східної Азії (Comprehensive Economic 
Partnership for Asia - CEPEA).  

АТЕС – Форум Азійсько-Тихоокеанського Економічного 
Співробітництва започатковано у 1989 році у складі 12 країн – США. Канада. 
Нова Зеландія, Японія,. Республіка Корея та країни АСЕАН. Основними 
заданнями форуму є створення зони вільної торгівлі в Азійсько—
Тихоокеанському регіоні та рух в напрямку вільного переміщення інвестицій та 
капіталів між країнами учасницями. 

Для Євроазійського континенту характрнми є інтеграційні об’єднання, 
що виникли після розпаду СРСР. До таких об’ єднань належить СНД, яке було 
утворене для продовження та розвитку інтеграційних зв’язків між країнами, що 
утворились в результаті розпаду СРСР, але наслідки примусової інтеграції 
радянських часів та беапеляційне домінування РФ є основною причиною 
відсутності прагення інтеграційного розвитку між цими країнами. Незважаючи 
на добре розвинені кооперативні зв’язки та великий рівень взаємозалежності 
між цими країнами.  СНД відіграло важливу роль після розпаду СРСР, 
виступаючии в ролі  пом’якшуючог фактора при утворенні незалежних 
економік та формування раціональних систем економічних зв‘язків країн, що 
сформувались та надавши в перехідний період певні компенсатори під час 
швидкого розвитку дезінтеграціних процесів радянських часів.  

На Африканському континенті утворилось кілька угрупувань, які за мету 
ставлять розвиток зон вільної торгівлі в межах однієї компатно розміщеної 
групи країн, зокрема, це об’днання країн МАГРИБу в Північно-Західній 
Африці, Південно-Африканська зона вільної торгівлі,  Організація 
Африканської Єдності та інш.                

Будь-яке інтеграційне утворення на шляху до комлексної (економічної) 
інтеграції проходить шлях, що складається з кроків по розвитку інтеграційних 
процесів, що вирішують першочергові проблеми, які стоять перед групою 
країн. Наприклад, історія Європейського Союху починалась з вирішення трьох 
ключових проблем: проблем пов‘язаних з виробництвом сталі та видобутком 
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вугілля та їх споживанням та проблеми проблеми розвитку спіробітництва у 
освоєнні атомної енергії. Вирішення вказаних проблем викликало необхідність 
вирішення інших проблем співробітництва та співіснування країн в рамках 
Європи. Інтеграціний процес розвивався від окремих  процесів в певних 
галузях, що дало позитивний економічний ефект і викликало снеобхідність 
розвитку співробітництва в інших галузях економіки та сферах соціального і 
політичного життя Європейського континента. 

Позитивний приклад співробітництва 6 країн викликав зацікавленість 
інших суміжних країн, які поставили за мету стати членами вказаного клубу 
країн, які знайшли формулу спільного існування та розвитку, протистояння 
зовнішнім виклиикам.  

Стосовно глобальних інтеграційних процесів. то існуюча світова 
спільнота пройшла значний шлях, створивши елементи глобальної системи 
взаємодії. Основним досягненнм глобальної інтеграції стали досягнення в 
царинах розвитку світової торгівлі та формування світових товарних ринків та 
ринків послуг, створення світвої монетарно-фінансової системи та попередні 
домовленості щодо регулювання такої системи та світвої системи грошових 
еквівалентів товарів, послуг та інвестицій, що дає змогу оперативно регулювати 
фінансові та товарні потоки, прискорюючи процеси формування світових 
товарних ринків. Створена світова система торгівельних відносин, що є 
базовою для взаємодії держав та регіонів, забезпечуючи вільний обмін та 
прискорюючи розвиток усього людства. Результатом ІІ Світової Війни стало 
створення глобальної системи безпеки, яка на сьогодні не має вирішального 
впливу, а лише дорадчий голос при вирішенні питань, які донедавна 
вирішувались лише шляхом військових дій. 

Наявнв система ООН дозволяє ідентифікувати та вирішувати на 
глобальному рівні як глобальні, так регіональні проблеми, шляхом залучення 
до вказаного процесу технологій, наукових досліджень та системи заходів у 
рамках усього людства. 

Інтеграційні процеси проходять у 2 напрямках: від глобального до 
регіонального та локального рівнів та навпаки. Окремі регіональні ініціативи, 
що стосуються глобальних проблем розвиваються і розширюються до 
глобального рівня. Таким чином посилюється відповідальність усього людства 
за долю планети, збільшується конкурентність кожної країни у змаганні за 
участь у процесі глобальної та регіональної інтеграції.  

Резюме. Багатогранність процесів інтеграції та її типів робить можливим 
аналіз її кількісної та якісної оцінки та можливості впливу, як позитивного так і 
негативного на суб‘єкти інтеграційних процесів а також учасників 
інтеграційних процесів на досягнення цілей інтеграції. Оцінка варіантів учасі 
країни в інтеграційних процесах дає можливість моделювати розвиток кран в в 
короткотерміновій, середньотерміновій та довготерміновій перспективах. 
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Окрім того, використання класифікацій та типів інтеграціних процесів дає 
можливість побудови багатовимірних моделей з порівнялними можливостями 
різновекторних можливостей розвитку країн та управління розвитком країн на 
основі багатовимірних моделей.   
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 Бобровицький А. Типололгія та класифікація інтеграційних процесів як 
об’єкт дослідження суспільної географії Стаття присвячена дослідженню ролі 
інтеграції в суспільно-географічних дослідженнях. Здійснена спроба 
класифікації типів інтеграційних процесів за змістом, територіальністю, часом. 
Дана характеристика регіональних утворень та ієрархії таких утворень, їх 
стрруктури як основних компонентів для моделювання територіального 
розвитку  
Ключові слова: економічна інтеграція,  зона вільної торгівлі, митний союз, 
спільний ринок,  повна інтеграція, багатовимірні інтеграційні моделі, галузева 
інтеграція, політична інтеграція. 

 
Бобровицкий А. Типология и классификация интеграционных процессов  
как объет исследования общественной географии Статья посвящена 
исследованию роли интеграции в общественно-географических исследованиях. 
Предпринята попытка осуществления классификации  питов интеграционных 
процессов по содержанию, территориальности и времени. Дана характеристика 
региональных образований и их еирарахии, их структуры как основных 
компонентов моделирования  территориального развития. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, зона свободной торговли, 
таможеный союз, общий рынок, полная интеграция, многомерные 
интеграционные модели, отраслевая интеграция, политическая интеграция.  
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Bobrovytskyi A.  Classification and types of integration processes as a subject    
human geography research. The present research deals with the defining of the role 
of integration processes in human geography. The main types of integration processes 
were defined: due to content< spatial development and timing. There were 
characterized global and regional integration units and their hierarchy as components 
for modelling spatial regional development. 
Keywords: economic integration, free trade zone, custom union, common market, 
multidimensional integration models, political integration, political integration. 
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        ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У 

ДОСЛІДЖЕННЯХ ТУРИЗМУ 
 

Ключові слова: постіндустріальне суспільство, туризм, політико-
географічні дослідження. 

 
Вступ. Актуальність теми. Постіндустріальна трансформація кінця ХХ 

ст. спричинила появу низки економічних та соціальних феноменів, таких як: 
радикальне прискорення технічного прогресу, випереджаючий розвиток 
сектору послуг та інформації, зміна мотивів і характеру людської діяльності, 
імплементація нового типу виробничих ресурсів, модифікація соціальної 
структури і становлення нового міжнародного порядку. Це потребує 
осмислення та зумовлює розвиток новітніх напрямів політико-географічних та 
геополітичних досліджень. Зокрема, зростаюча роль туризму в економічному, 
соціальному і політичному житті суспільства; інтенсивність процесів розвитку 
та прискорена дифузія інновацій у секторі туризму, його масштабність й 
високий ступінь транснаціоналізації; іманентність туристичної мотивації 
творчому світосприйняттю та посилення комунікативної функції туризму 
визначають актуальність розширення проблемного поля туризмології за 
рахунок політико-географічних студій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія постіндустріального 
суспільства вперше запропонована Даніелем Беллом [2], набула подальшого 
розвитку та критики у працях вчених соціологів: Германа Кана, Елвіна 
Тоффлера [8,5], Джона Несбіта, Фрэнсіса Фукуями [5], Пітера Друкера [5], 
Йохана Галтунга та економістів: Роберта Хейлбронера, Джона Гэлбрейта [3], 
Владислава Іноземцева [6]. Геополітичні виміри постіндустріальної 
трансформації переважно розглядалися або в межах концепцій геоекономіки   
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Карло Жаном, Жаком Атталі, Ернестом Кочетовим, Михайлом Мунтяном, або 
мондіалізму та геополітики взаємозалежності Карлом Санторо, Збігнєвом 
Бжезинським, Айром Страусом, Джозефом Найєм [10], Джеймсом Розенау, 
Іммануілом Валлерстайном. Спроби комплексного осмислення соціально-
економічних та політичних аспектів сучасного етапу суспільного розвитку 
запропонував професор Оксфордського університету доктор Наєф аль-Родан 
[10] у контексті розробки нового напрямку досліджень – метагеополітики. 
Переосмислення класичних геополітичних ідей в контексті сучасних реалій 
пропонують Еверет Долман, П’эр Галлуа, Джон Эгню, Стюарт Корбрідж, Алан 
Інгрем, Клаус Доддс, Ірина Василенко, а також провідні українські вчені 
географи та політологи: Борис Яценко [7], Мирослав Дністрянський, Валентин 
Стафійчук, Олег Шаблій, Вадим Мадіссон, Валерій Шахов, Дмитро Дубов, 
Борис Парахонський, Володимир Дергачев [4]. Туризм як провідний сектор 
глобалізованої економіки та суспільно-географічне явище, що чинить істотний 
вплив на сучасну цивілізацію привертає все більше уваги з боку філософів, 
економістів, географів, істориків, соціологів, політологів, культурологів, 
екологів. Однак досліджень, предметом яких був би політичний аспект 
туризму, що розкривали б його роль у посиленні взаємозалежності у сучасному 
світі або розглядали його як елемент «м’якої сили» держави досі не 
проводилося.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Основною метою 
даної роботи є концептуалізація проблематики політико-географічних 
досліджень туризму. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
наступні завдання: 1) визначити характерні риси і тенденції постіндустріальної 
трансформації; 2) охарактеризувати сутність сучасного міжнародного порядку; 
3) виявити актуальні напрями геополітичних та політико-географічних 
досліджень; 4) розкрити роль туризму у сучасному світі; 5) виявити потенціал 
політико-географічних досліджень туризму. 

Виклад основного матеріалу. Теорія постіндустріального суспільства – 
соціологічна концепція, яка пояснює масштабні зміни, що сталися у світі, 
передусім у розвинених державах, у кінці ХХ ст. Постіндустріальне суспільство 
сформувалося в процесі трансформації індустріального у відповідності зі 
зміною стадій економічного зростання та формуванням принципово нового 
технологічного укладу. Західні суспільства переживали у процесі 
трансформації глибоку соціально-економічну кризу, проте зуміли відновити 
свій статус лідерів світового розвитку; екологічна ситуація, яка здавалася 
критичною в 70-і роки ХХ ст., радикально змінилася під впливом ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій; обсяги збуту були відновлені завдяки 
формуванню інформаційного сектора господарства. Характерними рисами 
постіндустріального суспільства є домінуюча роль сектору послуг та 
формування економіки знань, основним ресурсом розвитку якої є творчий 
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потенціал особистості, її здатність генерувати знання. Ключовим інститутом 
нового суспільства стали університети, дослідницькі центри, технопарки. 
Відбувся перерозподіл влади від капіталістичної олігархії і корпорацій до 
технократичної еліти, яка володіє новою технологією прийняття рішень. 
Зокрема, завдяки тому, що у постіндустріальному суспільстві трансформується 
природа власності на засоби виробництва. Традиційна приватна власність 
втрачає своє значення, її місце займає індивідуальна інтелектуальна власність, 
що обумовлено провідною роллю діяльності з генерування знань. Тоді як 
основним джерелом прогресу постіндустріального суспільства став розвиток 
людської особистості, споживання стало ефективними видом інвестицій.  

Однак, постіндустріальне суспільство неоднорідне, сповнене внутрішніх 
протиріч, і, незважаючи на всі досягнення технологічного прогресу, не є 
самодостатнім. Більше того у ХХІ ст. спостерігається різке зростання частки 
країн, що розвиваються у світовому ВВП, індустріальні економіки досягають 
вищих показників доданої вартості ніж ті, що дотримуються постіндустріальної 
парадигми. Індустріальне суспільство, адаптувавши у якості найефективнішої 
моделі наздоганяючого розвитку таку, де головним ресурсом є втілена у 
стандартизовані технології інформація, яка підлягає тиражуванню у процесі 
масового виробництва сучасних товарів та послуг, нав’язує серйозну 
конкуренцію постіндустріальним економікам завдяки реалізації переваги у 
масштабах діяльності й відновлення зменшеного під час постіндустріальної 
трансформації попиту в індустріальному секторі. Знецінення готової продукції 
високотехнологічних секторів за рахунок їх масового тиражування призвело до 
нарощування економічного потенціалу індустріальних економік, зростання 
рівня добробуту населення, а відтак, і збільшення споживання. Досягнута 
завдяки впровадженню сучасних технологій низька енерго- та 
матеріаломісткість виробництва при нарощуванні його масштабів створює 
певний запас міцності (також і через зростання цін на ресурси) для країн-
постачальників ресурсів. Таким чином, постіндустріальна трансформація 
розвинених західних економік призвела до ренесансу індустріального 
суспільства. У географічному вимірі ці процеси проявляються у конкуренції 
двох центрів економічної міці: постіндустріального (сформований 
північноамериканською та західноєвропейською економічними системами, 
забезпечує відтворення 47% світового ВВП) та індустріального (у складі якого 
виділяється східноазійський економічний кластер – 31% світового ВВП). Отже, 
для сучасної глобальної системи світового господарства характерна 
різностадійність: в країнах і регіонах світу одночасно спостерігається наявність 
господарських систем, які знаходяться на різних стадіях розвитку – 
постіндустріальній, індустріальній, доіндустріальній. Новітні технологічні 
досягнення встановлюють нові типи взаємозалежності світової периферії та 
постіндустріального світу. Механізми обміну між високотехнологічним, 
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індустріальним і сировинним секторами господарства інституційно, 
організаційно і технологічно закріплені світовою валютно-фінансовою 
системою, транснаціональними структурами, транспортно-логістичними та 
комунікаційними мережами.  

Описані вище соціально-економічні процеси стали сприяли 
трансформації системи міжнародних відносин та становленню нового світового 
порядку у ХХІ ст. У сучасному світі, з одного боку, зростає взаємозалежність 
держав, недержавних акторів міжнародних відносин (міжнародних організацій, 
транснаціональних компаній, представників фінансових та технократичних 
еліт), а з другого, активізується тенденція суверенізації, посилюються 
дезінтеграційні процеси, наростає соціальна та майнова нерівність, 
поглиблюються конфлікти. Загострення суперництва світових та регіональних 
економічних і воєнно-політичних гравців за розширення своїх сфер впливу 
зумовлює невизначеність полюсно-ієрархічної структури системи міжнародних 
відносин та урізноманітнення інструментарію геополітичної боротьби. Такий 
плюралізм лідерства призводить до формування транстериторіальних центрів 
тяжіння, характер і масштаби впливу яких визначаються різновекторністю 
національно-державних інтересів.  

На тлі зміщення епіцентру боротьби суб'єктів міжнародної політики за 
лідерство і вплив із військової сфери (що забезпечує володіння географічним 
простором, як фізичним середовищем існування людини) в економічну, 
фінансову, інформаційну, культурну змінюються наукові підходи до 
осмислення реалій нового світового порядку. Відхід від традиційного для 
геополітики географічного та економічного детермінізму відбувається завдяки 
розширенню кола факторів, що визначають поведінку держав на міжнародній 
арені. Так професор коледжу Святого Антонія Оксфордського університету 
доктор Наєф аль-Родан, у межах розбудови новітнього напрямку геополітичних 
вчень – метагеополітики, пропонує аналізувати одразу 7 факторів державної 
могутності: економічний потенціал, внутрішньополітичну ситуацію, якість 
навколишнього середовища, науковий і людський капітал, стан соціальної 
сфери, військову міць і параметри національної безпеки та здатність розвивати 
міжнародну дипломатію. Згідно концепції метагеополітики загрози стабільності 
й безпеці у світі, як і можливості для посилення міжнародної позиції держави 
можуть походити з кожної із зазначених сфер.  

Нині актуалізуються дослідження «м’якої» сили держави, що 
обґрунтовано не тільки низькою економічною ефективністю військових дій та 
катастрофічністю потенційних руйнувань, а також і прагненням акторів 
міжнародних відносин до домінування в когнітивному просторі, який являє 
собою сферу свідомості людини і арену боротьби за національну і культурну 
ідентичність народу. Концепція «розумної сили» з’явилася як логічне 
продовження ідеї «м’якої» сили. За Дж. Наєм, «розумна» сила – це, насамперед, 
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здатність комбінувати «жорстку» і «м’яку» сили в ефективну 
зовнішньополітичну стратегію. Оновлюються й інструменти вирішення 
геополітичних завдань у сучасному світі: експортна економіка, трансфер 
інноваційних технологій, масові міграції, культурна експансія стають 
ефективними формами впливу. 

 У свою чергу, політична географія, аналізуючи територіальний розподіл 
факторів політичної могутності, моделює складний комплекс стратегічної 
взаємодії акторів міжнародних відносин. Відповідно, предметна сфера сучасних 
політико-географічних досліджень на макрорівні розширюється завдяки 
вивченню політико-географічних закономірностей територіальної організації 
світосистемних зв’язків, аналізу впливу політичних факторів на розбудову 
мережевих структур різної спеціалізації та географію потоків, а також 
виявленню політичного ефекту від розвитку міжнародних і 
транстериторіальних за своїм характером соціально-економічних процесів.  

Туризм є невід’ємною частиною життя сучасної людини, відіграє 
просвітницьку функцію, чинить взаємообумовлений вплив на природне 
середовище, економіку і політику усіх без винятку країн світу. Туристичний 
сектор є одним із найбільших і найшвидше прогресуючих секторів світової 
економіки. У 2013 р. зареєстровано 1,087 млрд. міжнародних туристів, біля 5 
млрд. внутрішніх та 1,3 трлн. дол. експортних надходжень; туризм і пов’язані 
галузі згенерували 7 трлн. доларів внеску у світовий ВВП та 266 млн. робочих 
місць по всьому світу [11]. При цьому, туризм розвивається динамічно та 
стабільно: середньорічні темпи приросту міжнародних туристичних прибуттів 
склали 3,6% у період 2005-2012 рр. і за прогнозами у наступному десятилітті 
складатимуть 3,3% (2010-2030 рр.). Така динаміка перетворила туризм у 
ключовий рушій сучасного соціально-економічного прогресу. Феноменальний 
прогрес у розвитку туристичної сфери у розвинених державах у другій 
половині ХХ ст. був зумовлений безперервним впровадженням досягнень 
науково-технічного прогресу, інноваційних ідей і технологій. А завдяки 
міжнародному характеру туризм одночасно став і важливим чинником 
соціально-економічного розвитку відсталих країн [1].  

Туризм – значуще і багатоаспектне суспільне явище, яке вивчається нині 
багатьма науками. Пріоритетна роль географії в дослідженні туризму 
визначається використанням міждисциплінарного підходу, який дозволяє 
розкрити просторово-часові закономірності його функціонування. При цьому, 
як складний суспільно-географічного феномену глобального масштабу, туризм 
вимагає поєднання наукових підходів окремих суспільно-географічних 
дисциплін, зокрема і політичної географії. Сутність політичної географії 
полягає у визначенні того, як фактори політичної сфери впливають на стан 
геопросторових утворень і перебіг географічних процесів. Політико-
географічне дослідження туризму дозволяє розглядати його як суспільне явище 
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з незаперечним політичним аспектом, обумовленим поєднанням 
багатоманітних суспільно-економічних чинників, що діють на різних рівнях. 
Туризм у жодному з своїх проявів: ні як одна з підсистем світового 
господарства, ні як форма міжнародних економічних зв’язків, ні як вид міграції 
раніше не розглядався як предмет політико-географічного дослідження. Хоча 
аналіз туризму крізь призму концепції глобалізації, у контексті вчення про 
систему «центр – периферійних» відносин, як елементу «м’якої» сили держави 
дасть змогу збагатити уявлення про просторові закономірності його розвитку, 
та сили, що визначають географію міжнародних туристичних потоків. 

Геополітична структура сучасного світу репрезентована акторами 
різного порядку, які взаємодіють між собою в умовах поєднання 
багатоманітних суспільно-економічних чинників. Динамічним проявом зв’язків 
між державами та іншими геополітичними акторами є політико-гоеографічні 
процеси. Їх перебіг, з одного боку, визначається сукупною дією різних факторів 
(зумовлених туризмом у тому числі), а з другого – формує умови розвитку 
територіальних систем туризму. Таким чином, політичні процеси і явища, які 
одночасно впливають на розвиток систем туризму і обумовлюються їх 
функціонуванням на конкретній території, становлять предметне поле 
політико-географічного дослідження туризму. Тісний зв’язок туризму з 
численними секторами господарської та соціальної сфери суспільства акцентує 
увагу на важливості ефективного управління його розвитком на міжнародному і 
державному рівнях. Цілеспрямоване регулювання туризму дозволяє підвищити 
прибутковість індустрії задоволення потреб подорожуючих, забезпечити її 
конкурентоспроможність, як галузі національної і глобальної економіки; 
визначає величину соціально-економічного ефекту від туристичного процесу; 
реалізує комунікативну функцію туризму, як засобу формування політичної, 
соціальної та етнорелігійної толерантності, збереження природного і 
культурного георізномаїття. Політична географія нині розвивається у бік 
розбудови функціональних та прикладних дисциплін, які акцентують увагу на 
просторовій організації політичних вимірів окремих сфер життєдіяльності та 
підсилюють її конструктивну складову. Відтак, політико-географічні 
дослідження туризму дозволять обґрунтувати геостратегічний підхід до 
прогнозування розвитку систем туризму, зокрема визначити його адаптивні 
можливостей інтегрувати різні сценарії глобальних змін.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. Сутність 
постіндустріальної трансформації полягає у розширенні невиробничої сфери 
господарського комплексу та впровадженні досягнень науково-технічного 
прогресу з метою підвищення стандартів життя людей і створення умов для їх 
творчої самореалізації. У контексті становлення постіндустріального 
суспільства розвиток туризму можна розглядати по-різному. З одного боку саме 
поліпшення умов життя людей, вивільнення часу на відпочинок, завдяки 
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використанню сучасних техніки та технології, політична лібералізація, 
глобалізація інформаційного простору і якісно новий рівень транспортної 
доступності перетворили туризм у багатогранне суспільне явище, атрибутами 
якого є масовість, транскордонний характер, потужна і розгалужена економічна 
надбудова. З другого – туризм сприяє формуванню всебічно розвинутої 
особистості та творчого світосприйняття, що робить його чинником прогресу 
постіндустріального типу суспільства, а туристичне споживання – формою 
інвестування у розвиток людського капіталу. Значущість туризму для сучасного 
етапу цивілізаційного розвитку та той факт, що жодна із наук не може вичерпно 
охарактеризувати туризм як об’єкт власних досліджень, вимагають широкого 
застосування досягнень різних наукових напрямів, зокрема і політичної 
географії. Це обумовить розширення можливостей для ефективного управління 
розвитком туризму на глобальному, національному та місцевому рівнях, 
допоможе реалізовувати господарські, соціальні та політичні цілі держави на 
міжнародній арені. Зокрема, забезпечити отримання стабільних прибутків та 
створення нових робочих місць, стимулювати регіональний розвиток, 
підвищити стандарти життя людей, активізувати платіжний баланс держави, 
поліпшити її міжнародний імідж, сприяти згасанню міжетнічної та 
міжрелігійної ворожнечі, установленню миру та підвищенню рівня 
взаємозалежності у сучасному світі. 
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  Ткачук Л. М. Політико-географічна проблематика у дослідженнях 
туризму 

Проаналізовано процеси становлення та характерні риси 
постіндустріального суспільства, виявлено актуальні напрями геополітичних та 
політико-географічних досліджень в умовах трансформації системи 
міжнародних відносин; розкрито потенціал політико-географічних досліджень 
туризму як невід’ємного елементу суспільства нового типу.  

Ключові слова: постіндустріальне суспільство, туризм, політико-
географічні дослідження. 

 
Ткачук Л. Н. Политико-географическая проблематика в 

исследованиях туризма 
Проанализированы процессы становления и характерные черты 

постиндустриального общества, выявлены актуальные направления 
геополитических и политико-географических исследований в условиях 
трансформации системы международных отношений; раскрыт потенциал 
политико-географических исследований туризма как неотъемлемого элемента 
общества нового типа. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, туризм, политико-
географические исследования. 

 
Tkachuk L. Political geographic issues in tourism studies 

The characteristics of post-industrial society and the features of its origin are 
analyzed; the current trends in geopolitics and political geographic studies of 
transformation of international relations are identified; the role of political geography 
in researches of tourism as an integral part of a new type of society is disclosed. 

Keywords: post-industrial society, tourism, political geographic studies. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 
 

Ключові слова: транспортний комплекс регіону, методика і методи 
суспільно-географічного дослідження регіонального транспортного комплексу. 

 
Вступ. Постановка проблеми. Наявність розвинутого транспортного 

комплексу є важливим фактором функціонування економіки регіону, тому 
вирішення транспортної проблеми є актуальним завданням у наукових 
дослідженнях. Для визначення рівня розвитку регіонального транспортного 
комплексу та розробки основних напрямів удосконалення його територіальної 
організації необхідно провести суспільно-географічний аналіз, що передбачає 
використання певної методики, набору методів дослідження. При цьому 
необхідно також враховувати відповідність рівня розвитку транспортних 
комунікацій регіону рівню його соціально-економічного розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню методичних аспектів 
суспільно-географічного дослідження транспорту приділена увага у працях 
В.М.  Бугроменка, В.В. Волошина, М.В. Григоровича, В.І. Дорошенка, 
Н.І. Коновалової, К.Ф. Коценко, В.М. Пелиха, І.А. Сьоміної, С.А. Тархова, 
О.Г. Топчієва, Л.Г. Чернюк та інших вчених. 

Формування цілей статті. Метою дослідження є аналіз, узагальнення, 
систематизація методичної бази дослідження транспортного комплексу регіону, 
а також поглиблення та удосконалення методики його суспільно-географічного 
аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний суспільно-географічний підхід 
до вивчення транспортного комплексу передбачає насамперед дослідження 
особливостей і закономірностей територіальної взаємодії, в процесі якої 
реалізуються інформаційні властивості території і формується територіальна 
структура господарства. Техніко-економічні особливості транспорту, його 
економічна статистика та інші галузеві розділи є додатковими елементами (а не 
визначальними) у географічному вивченні транспорту. Більше значення мають 
не транспортні засоби, а інфраструктурні компоненти, які відображають 
особливості території. Тобто у суспільно-географічних дослідженнях на 
перший план виходять завдання підвищення надійності та маневрування 
господарськими зв'язками за рахунок суто територіальних особливостей 
транспортних мереж (наприклад, їх конфігурації) [1;4]. 
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Загалом у суспільно-географічних дослідженнях транспорту розрізняють 
такі головні напрями: 1) дослідження окремих транспортних підприємств та 
об'єктів (станції, порти, вузли); 2) аналіз транспортних комплексів; 3) вивчення 
транспортних мереж і комунікацій. 

Окремі транспортні об'єкти досліджують на локальному і регіональному 
рівнях. Такі дослідження мають на меті встановити роль і місце даного 
транспортного об'єкту у господарському комплексі міста, регіону, країни, 
визначити його економічні функції, вплив на довкілля, обґрунтувати напрямки і 
перспективи його подальшого розвитку, зокрема технологічної модернізації та 
реконструкції. 

Дослідження транспортних комплексів міст, районів, областей, регіонів – 
це дослідження середнього масштабу. Вони мають на меті показати роль і місце 
транспортного комплексу в господарстві міста чи регіону. Зокрема встановити 
транспортні функції, які визначають спеціалізацію господарського комплексу. 
Також дослідження дозволяють проаналізувати характер транспортного 
обслуговування міста чи регіону, оцінити задовільність-незадовільність таких 
функцій тощо. 

Дослідження транспортних мереж має на меті показати, як природно-
географічні, історичні, соціально-еконономічні особливості території 
впливають на формування систем транспортних комунікацій і як наявні 
транспортні мережі зумовлюють територіальні відмінності в розселенні 
населення та у розміщенні господарства [5]. 

Таким чином вивчення транспортного комплексу регіону є дослідженням 
середнього масштабу. Суспільно-географічний аналіз регіонального 
транспортного комплексу проводять за допомогою певного оптимального 
набору методів. Метод дослідження – система прийомів, способів та операцій 
для досягнення поставленої мети при вивченні певного явища або процесу. 

Для суспільно-географічного аналізу транспортного комплексу 
використовують наступні методи дослідження: 

– системний аналіз, який застосовується для вирішення складних 
проблем у різних галузях людської діяльності, у тому числі і у практиці 
перевезень. Суть системного аналізу полягає в методології дослідження 
ситуації, що готується до прийняття складних рішень і базується на описі цієї 
ситуації у вигляді деякої системи. Головною ланкою системного аналізу є 
поняття системи. Під системою слід розуміти сукупність елементів пов'язаних 
між собою вхідними і вихідними даними, які виконують визначені функції із 
досягненням єдиної мети; 

– структурний аналіз використовують при виділенні окремих структур, 
що дозволяє всебічно вивчити об'єкт дослідження (у даному випадку 
транспорт) із такими основними структурами як компонентно-функціональна, 
територіально-функціональна, організаційно-управлінська; 
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– порівняльний метод притаманний усім географічним наукам. Він 
покликаний знайти найбільш істотні риси подібності та відмінності у 
господарському використанні територій певних регіонів світу, у географічних 
типах господарства і розселення, в їх взаємозв’язку, у показниках 
експлуатаційної роботи різних видів транспорту в регіоні; 

– статистичні методи використовуються для аналізу сили впливу 
факторів територіальної організації транспорту, виявлення просторово-часових 
закономірностей, визначення та кількісної оцінки статистичних залежностей. 
Серед цієї групи методів особливо виділяють кореляційний та регресійний 
аналіз. Кореляційній аналіз дозволяє виявити наявність і ступінь взаємозв'язку 
між декількома параметрами, що змінюються вибірковим чином. Основними 
числовими характеристиками є коефіцієнт кореляції та кореляційні відношення, 
що розраховуються за спеціальними формулами. Кореляційний аналіз є 
потужним інструментом аналізу взаємозв'язку між різного роду параметрами 
функціонування у транспортних комплексах. Якщо кореляційний аналіз 
дозволяє виявити сам факт наявності залежності між параметрами, то 
регресійний аналіз дозволяє встановити вид цієї залежності. 

Для вдосконалення територіальної організації транспорту, обстеження 
транспортних потреб населення, вивчення попиту застосовуються методи 
отримання первинної статистичної інформації, зокрема такі, як табличний, 
анкетний, квитковий, візуальний методи обстеження пасажиропотоків і 
кореспонденції. Обстеження може бути суцільне – на всіх видах транспорту або 
тільки на одному з видів транспорту, або вибіркове – на окремих маршрутах 
або групі маршрутів. 

Для обробки й аналізу статистичних даних широко використовують 
метод групування, за яким досліджувану сукупність явищ поділяють за 
найістотнішими ознаками на якісно типові групи та підгрупи (групування 
регіонів за обсягами перевезень пасажирів та вантажів, показниками 
пасажирообороту, вантажообороту тощо). 

Для розв'язання транспортно-експлуатаційних задач (вибір експресних, 
швидкісних і скорочених маршрутів, побудова графіків руху) використовують 
математичні методи, зокрема методи лінійного програмування. Одним із них є 
матричний метод, який дає змогу розрахувати різні показники (кількість 
виконаних пасажиро-кілометрів, середню дальність поїздки пасажирів на 
маршруті, щільність пасажиропотоків на перегонах, чисельність перевезених 
пасажирів по маршруту, коефіцієнт нерівності пасажирських перевезень у часі); 

– моделювання – це дослідження складних для усвідомлення об’єктів 
пізнання (транспортних комплексів) на моделях. Воно ґрунтується на принципі 
аналогії та дає змогу вивчати об'єкт не безпосередньо, а через розгляд іншого, 
подібного й одночасно доступнішого об’єкта – моделі. Модель – це спрощене 
відтворення реальності, що відбиває в узагальненій формі її істотні властивості 
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та є логічним або математичним описом компонентів і функцій модельованого 
об'єкта або процесу. Виділяють такі основні типи моделей: фізичні, аналогові, 
функціональні, економічні, математичні, імітаційні тощо; 

– суспільно-географічне прогнозування – це науково обґрунтована 
розробка системи уявлень про майбутні властивості та стан територіальних 
систем (у даному випадку – транспортної системи), спрямованості та ступеня 
майбутніх змін, що викликані як випадковими факторами, так і 
цілеспрямованою діяльністю людини. 

Головними завданнями суспільно-географічного прогнозування є: 
науковий аналіз територіальних суспільних процесів та явищ; оцінка 
можливостей розвитку соціально-економічних (транспортних) територіальних 
комплексів; інформаційне забезпечення проектів соціально-економічного 
розвитку територій; виявлення просторово-часових закономірностей 
функціонування та розвитку соціально-економічних (транспортних) 
територіальних комплексів; 

– регіональний аналіз – економіко-географічний аналіз факторів 
регіонального розвитку для пізнання закономірностей та особливостей 
формування і функціонування транспортних комплексів; 

– історико-географічний метод застосовується в усіх суспільних та 
природничих науках. Своєрідність його використання полягає у тісному 
поєднанні з аналізом і просторовими аспектами соціально-економічного 
розвитку. Тобто історичний метод у суспільній географії розглядає еволюцію 
природно-суспільних відносин в економічному аспекті. Знання історичної 
географії необхідне для розуміння сучасної географії, а також для 
прогнозування змін. 

Його суть полягає в дослідженні змін у транспортному комплексі певної 
території, які відбувалися на історичних етапах його розвитку. Він дозволяє 
виявити, як відбувалося виникнення, становлення, і накреслити шляхи його 
подальшого розвитку; 

– локалізаційний аналіз – економіко-географічний аналіз факторів 
локалізації окремих елементів транспортних комплексів для пізнання 
закономірностей та особливостей їхньої територіальної структури та 
визначення оптимальних шляхів розвитку; 

– методи систематизації географічної інформації: класифікація – 
групування елементів системи за кількісними показниками; типізація – 
групування елементів системи за якісними показниками; районування – 
складний процес просторового впорядкування інформації, що дозволяє глибше 
зрозуміти особливості розміщення досліджуваних об’єктів і явищ та їхню 
територіальну організацію в цілому. У географії транспорту широко 
використовують транспортно-географічне районування. Метод районування 
сприяє виявленню взаємопов’язаних у соціально-економічному аспекті частин 
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території за певною ознакою. Базуючись на вченні про економічні райони, 
потребує обробки різноманітної економічної та соціальної інформації. За 
допомогою даного методу здійснюють виділення районів у межах певного 
транспортного комплексу; 

– картографічний метод – використовується для виявлення просторових 
закономірностей, проте може бути і кінцевою метою слідження. Методами 
використання карт є: візуальний аналіз карти для виявлення закономірностей 
розміщення елементів транспортного комплексу та аналізу факторів їхньої 
територіальної диференціації; вимірювання відстаней; графічний аналіз карт 
для виявлення просторових закономірностей змін соціально-економічних явищ 
і процесів; математико-статистичний аналіз карт для зіставлення соціально-
економічних явищ, виявлення взаємозв'язків; 

– геоінформаційні методи, їх основа це ГІС – географічні інформаційні 
системи, що здійснюють збір, обробку, збереження, відображення й поширення 
географічних даних, а також даних непросторового характеру. За допомогою 
ГІС можна виявляти потреби та рівень забезпеченості населення й економіки 
регіонів транспортною мережею, розробляти стратегії фінансування 
транспортної системи, оцінювати ефективність інвестиційних процесів, 
будувати прогноз на майбутнє тощо. ГІС забезпечує прийняття рішень щодо 
оптимального управління транспортним комплексом. Прикладом таких ГІС є 
MapInfo, ArcGIS, SURFER, експертна система «ГЕОГРАКОМ» тощо [2]. 

Група вчених (В.В. Волошин, М.В. Григорович, Е.Ф. Коценко) 
дослідження транспортного комплексу регіону здійснюють поетапно. По-
перше, необхідно виявити економіко-географічні особливості досліджуваного 
регіону, охарактеризувати природні умови і ресурси, визначити рівень 
економічного розвитку і структуру господарства. По-друге, доцільно 
проаналізувати галузеву структуру регіонального транспортного комплексу, 
розподіл вантажних перевезень між різними видами транспорту, їх динаміку та 
взаємодію в умовах досліджуваного регіону. 

У дослідженні елементів територіальної структури транспортного 
комплексу необхідно розглядати транспортні вузли як елементи територіальної 
концентрації взаємодії різних видів транспорту. Доцільно виділяти дві групи 
транспортних вузлів – інтегральні і спеціальні. Перша включає складні вузли, 
які формуються при поєднанні багатьох видів транспорту – автомобільного, 
залізничного, морського, повітряного, річкового, і прості – зі 
слаборозгалудженою мережею шляхів сполучення і поєднанням окремих видів 
транспорту. 

Наступним етапом дослідження може бути аналіз особливостей розвитку 
кожного із видів транспорту регіону у територіальному і функціональному 
аспектах. Перший передбачає дослідження мережі шляхів сполучення із їх 
обладнанням, а також пунктів зосередження навантажувально-
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розвантажувальних робіт і транспортних засобів. Техніко-економічні 
особливості кожної транспортної галузі визначають територіальний аспект 
дослідження. За допомогою функціонального аспекту визначається роль 
кожного виду транспорту у перевезеннях, що залежить від рівня розвитку і 
структури господарства регіону. На сьогодні, однією із важливих проблем є 
необхідність моніторингу взаємодії транспортного комплексу не тільки із 
галузями господарства, системами розселення, а і з геосистемами. Необхідно 
враховувати увесь механізм участі транспорту у природокористуванні [6]. 

Н.І. Коноваловою [3] запропоновано вивчати транспортний комплекс у 
такій послідовності: 

1. Значення транспорту в забезпеченні вантажних та пасажирських 
перевезень, у розвитку внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків. 

2. Історія формування транспортної мережі, етапи розвитку та роль 
кожного виду транспорту в господарстві району (регіону) на кожному з них. 

3. Транспортна система регіону, види транспорту, структура вантажо- та 
пасажирообігу. 

4. Географія шляхової мережі, умови та фактори її розвитку. 
5. Географія вантажо- й пасажироперевезень. 
6. Якісна характеристика транспорту: склад робочої сили, придатність і 

ступінь використання транспортних засобів і комунікацій. 
7. Екологічні аспекти транспортної проблеми. 
Таким чином, проаналізувавши методичну базу дослідження 

регіонального транспортного комплексу, можна виділити наступні основні 
етапи його дослідження: 

1. Вивчення історико-географічних особливостей та встановлення 
етапів формування транспортного комплексу регіону. 

2. Визначення транспортно-географічне положення населених пунктів 
регіону. 

3. Вплив системи розселення населення як фактора територіальної 
організації транспортного комплексу. 

4. Екологічні фактори розвитку транспортного комплексу регіону. 
5. Аналіз галузевої структури транспортного комплексу. 
6. Дослідження територіальної структури регіонального транспортного 

комплексу (виявлення транспортних вузлів – інтегральних і 
спеціальних). 

7. Аналіз впливу транспортних комунікацій на соціально-економічну 
ефективність розвитку господарства регіону. 

8. Визначення основних напрямків удосконалення регіонального 
соціально-економічного розвитку регіону на основі впливу 
транспортного комплексу. 
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Ефективний розвиток 
господарського комплексу регіону потребує відповідного розвитку 
транспортного комплексу, в якому були б пов’язані між собою всі види 
транспорту, що представлені в регіоні, забезпечена координація і технологічна 
єдність в їх роботі [7]. Для забезпечення ефективного функціонування 
транспорту, а отже, і господарства, в цілому, розробки основних напрямів 
удосконалення його територіальної організації необхідно здійснити суспільно-
географічне дослідження регіонального транспортного комплексу за 
допомогою певного набору методів. Необхідно виявити фактори формування і 
розвитку транспортного комплексу регіону та проаналізувати його структурні 
особливості, на основі чого визначити шляхи удосконалення регіонального 
розвитку на основі впливу транспортного комплексу. 
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транспортного комплексу регіону. Проаналізовано та узагальнено методичну 
базу дослідження регіонального транспортного комплексу. Удосконалено 
методику його суспільно-географічного аналізу. 
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методическая база исследования регионального транспортного комплекса. 
Усовершенствована методика его общественно-географического анализа. 
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общественно-географического исследования регионального транспортного 
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region transport complex. The methodical base of research of region transport 
complex is analyzed and summarized. The methods of its human-geographical 
analysis are improved. 
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ТЕОРЕТИЧНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Ключові слова: українська суспільна географія, теорія, методологія, 
географічна комплексологія. 

 
Вступ. Постановка проблеми. Систематичне і цілеспрямоване 

опрацювання теоретико-методологічної проблематики виступає надійною 
запорукою самодостатності та повноцінного існування будь-якої галузі знань. 
Саме теорія і методологія кожної конкретної наукової царини, зокрема 
суспільної географії, є тією фундаментальною основою, без належного рівня 
опрацьованості якої примарними виглядають перспективи її подальшого 
поступу. Теоретико-методологічна складова завжди посідала почесне місце у 
науково-пошуковій діяльності українських фахівців у галузі суспільної 
географії. Особливої актуальності та значущості теоретико-методологічні 
дослідження набули після здобуття Україною державної незалежності та 
радикальної зміни магістральних пріоритетів розвитку українського 
суспільства. У зв’язку з принципово новими геополітичними, соціально-
політичними, суспільно-економічними та духовно-культурними реаліями 
виникла нагальна потреба в обґрунтуванні теоретико-методологічної сутності 
української суспільної географії на новітньому етапі її існування. На цьому 
поприщі плідно та конструктивно працюють як представники академічної 
науки, так і науковці та педагоги провідних вищих навчальних закладів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацюванню потужного та  
міцного теоретико-методологічного каркасу української суспільної географії 
присвячено чималу кількість праць провідних вітчизняних вчених соціо-
економіко-географів. Широкий спектр сучасних та актуальних проблем теорії, 
методології та методики суспільно-географічних досліджень регулярно 
розглядається на сторінках фахових періодичних видань та збірників наукових 
праць. Упродовж останнього часу побачили світ важливі роботи Я. Б. Олійника, 
А. В. Степаненка, К. А. Нємця, С. І. Іщука, О. В. Гладкого, К. В. Мезенцева,    
О. Г. Топчієва, О. І. Шаблія, І. О. Горленко, Г. П. Підгрушного, В. П. Нагірної 
тощо. Завдячуючи їхній плідній та конструктивній праці було ґрунтовно 
опрацьовано низку проблемних питань, базових наукових категорій та  
вузлових понять суспільної географії. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даного 
дослідження є аналіз теоретико-методологічного доробку провідних 
вітчизняних вчених сьогодення у галузі суспільної географії. Завданнями   
роботи є висвітлення визначальних особливостей та провідних тенденцій 
розвитку української суспільної географії на початку ХХІ століття, а також  
стислий огляд сутнісних рис традиційних напрямків суспільно-географічного 
знання у світлі об’єктивних реалій сучасності.  

Виклад основного матеріалу. Упродовж останнього десятиріччя 
побачили світ фундаментальні узагальнюючі праці професора Львівського 
національного університету імені Івана Франка О. І. Шаблія «Суспільна 
географія: теорія, історія, українознавчі студії» (2001 р.), «Основи загальної 
суспільної географії» (2003 р.), «Основи  суспільної географії» (2012 р.) та 
професора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова О. Г. 
Топчієва «Основи суспільної географії» (2001 р.; 2009 р.) й «Суспільно-
географічні дослідження: методологія, методи, методики (2005 р.). На сторінках 
зазначених робіт всебічно і змістовно висвітлюється широке коло проблемних 
питань, що формують теоретико-методологічний підмурок суспільно-
географічної науки і мають принципове значення для її подальшого поступу. 
Заслугою вищеназваних вчених є чітке та послідовне окреслення об’єктно-
предметної царини суспільної географії, обґрунтування її місця у системі 
географічних дисциплін, детальний аналіз характеру взаємозв’язків з іншими 
галузями знань, формулювання системи законів і закономірностей суспільної 
географії та визначення засадничих принципів суспільно-географічних 
досліджень. При цьому О. І. Шаблій і О. Г. Топчієв виклали власні погляди на 
проблему структуризації суспільної географії та запропонували персональні 
підходи до класифікації суспільно-географічних дисциплін.  

На початку нового десятиліття ХХІ сторіччя наукові працівники 
Інституту географії Національної Академії наук України І. О. Горленко та Є. О. 
Маруняк у співавторстві з директором інституту академіком Л. Г. Руденком 
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репрезентували власний погляд на теоретико-методологічне начало суспільно-
географічної науки у статті «Про сутність і напрями досліджень суспільної 
географії» [11]. У ній автори аналізують бачення предметного поля науки 
провідними українськими і російськими вченими. Зокрема, розглянуто підходи 
М. М. Паламарчука, М. Д. Пістуна, О. Г. Топчієва, О. І. Шаблія, Е. Б. Алаєва,  
С. Є. Ханіна, А. І. Чистобаєва, М. Д. Шаригіна. Суспільну географію автори 
розуміють як науку, яка досліджує геосистеми як триєдність населення, 
господарства та природи в усій складності їх суспільних та суспільно-
природних відносин, які виникають у процесі цивілізаційного розвитку країн і 
регіонів. До категорії нових напрямків суспільно-географічних пошукувань 
вчені зараховують дослідження інтегрального потенціалу території, якості 
життя населення, стійкого (збалансованого) та регіонального розвитку, 
глобалізації, міграцій населення, метрополізації, транспортних осей, 
конкурентоспроможності регіонів тощо.  

 Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування стрижневої наукової 
категорії суспільної географії – територіальної організації суспільства – 
належить завідувачу відділу суспільно-географічних досліджень Інституту 
географії НАН України Г. П. Підгрушному. На думку вченого, територіальна 
організація суспільства «являє собою зумовлений об’єктивними 
закономірностями та суб’єктивними чинниками процес просторового 
упорядкування життєдіяльності суспільства, що проявляється у формуванні 
його різноманітних територіальних утворень» [7, с.41]. Водночас велику увагу 
приділяє Г. П. Підгрушний вивченню регіонального розвитку як предметної 
конкретизації регіональної політики держави. Прогресивний розвиток регіону 
науковець визначає як «об’єктивний, комплексний багатомірний структурно-
трансформаційний процес, що охоплює усі складові суспільно-територіальної 
системи регіону (соціум, виробництво, систему поселень, природно-
господарські поєднання та інше) і веде до гармонізації їх взаємодії, зростання 
суспільної ефективності господарства, всебічного задоволення на цій основі 
потреб людини, її прав і свобод, поліпшення якості життя» [6, с.47]. 

Також у 2010 та 2013 роках на базі відділу суспільно-географічних 
досліджень Інституту географії НАН України за ініціативи його очільника  
було проведено два важливих теоретико-методологічних семінари, 
присвячених засадничим проблемам нашої науки. Тематика першого з них 
безпосередньо стосувалася особливостей застосування категорії  
«територіальна організація» стосовно провідних галузей господарського 
комплексу та розселенського напрямку життєдіяльності людини; сутності 
територіальної організації суспільства як фундаментальної наукової категорії; 
аналізу локальних, агломераційних, регіональних та лінійних форм 
територіальної організації людського соціуму [10].   
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На останньому семінарі було детально розглянуто глибинну сутність 
полюсів соціально-економічного розвитку як одного з провідних понять 
сучасної суспільної географії: проаналізовано специфічні особливості та рушії 
їх формування; всебічно узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі 
вивчення полюсів розвитку території; розкрито практичну значущість  
концепції полюсів розвитку для ефективної та послідовної реалізації цілей і  
завдань регіональної політики держави [9]. 

У 90-х роках минулого століття видатним українським соціо-економіко-
географом академіком М. М. Паламарчуком було закладено підвалини 
геокомплексологічної концепції як актуальної науково-методологічної 
доктрини, спроможної стати міцним та стабільним підґрунтям для подальшого  
опрацювання синтезуючої загальногеографічної теорії – геокомплексологічного 
підходу. Сутність вищезгаданої концепції полягає у вивченні об’єктів та явищ 
матеріального світу у нерозривному взаємозв’язку з обов’язковим урахуванням 
динаміки розвитку останніх. При цьому геосистеми і територіальні комплекси 
розглядаються у безпосередньому зв’язку із їхнім функціонуванням, на засадах 
системної методології та на різних рівнях структурної організації.  

На початку ХХІ століття геокомплексологічна традиція отримала 
подальший розвиток в роботах професорів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка С. І. Іщука та О. В. Гладкого [1; 2]. На 
переконання вчених, географічна комплексологія може стати одним з  
важливих засобів перетворення географії в цілеспрямовану і важливу науку  
для опрацювання основ управління суспільством і його територіальною 
організацією. Також науковці цілком резонно зазначають, що географічна 
комплексологія може стати вихідною позицією для поділу наукової праці, 
спеціалізації вчених-географів і навіть наукових підрозділів за геосистемами і 
територіальними комплексами [1, с.17].  

Проблемі пошуку новітньої парадигми географічної науки, адекватної 
вимогам сьогодення і соціальним запитам сучасного інформаційного 
суспільства велику увагу приділяє професор О. Г. Топчієв. Цьому напрямку 
теоретико-методологічних зацікавлень вченого присвячена низка публікацій у 
фахових періодичних виданнях та збірниках наукових праць [12; 15; 16]. 

Також з початку нового століття професор О. Г. Топчієв разом зі своїми 
послідовниками розгорнули активну й цілеспрямовану роботу на ниві  
розробки концептуальних засад та методологічного обґрунтування  
географічного планування території (геопланування) як актуального та 
соціально значущого конструктивного напрямку людської діяльності, 
покликаного до життя потребами у раціональному впорядкуванні 
територіального розвитку суспільства та повсякчасними запитами 
господарської практики. Засаднича сутність геопланування глибоко й  
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змістовно розкрита одеськими фахівцями у галузі суспільної географії на 
сторінках наукової періодики [13; 14].   

Паралельно науковець порушує питання про необхідність ґрунтовного 
опрацювання і активного впровадження у навчальний процес географічної 
дисципліни, яка розглядатиме ландшафтну оболонку як інтегральний об’єкт 
дослідження усієї системи географічних наук, як цілісний континуальний 
природно-соціоекономічний феномен. З метою адекватного найменування 
синтетичної дисципліни, яка б вивчала поєднано природні та соціально-
економічні закономірності функціонування та організації ландшафтної 
оболонки Землі, запропоновано низку варіантів: загальне ландшафтознавство, 
соціоприродне ландшафтознавство, теорія загального ландшафтознавства,  
основи загального ландшафтознавства та ін. [15, с.23].  

Упродовж останніх десятиліть теоретико-методологічний інструментарій 
української суспільної географії суттєво модернізується, збагачується та 
диверсифікується. Окрім масштабного й цілеспрямованого застосування 
традиційної для суспільно-географічних досліджень сукупності дослідницьких 
процедур (системно-структурного, проблемного, предметного, територіального, 
діалектичного, функціонального, процесуального, історико-географічного 
підходів тощо), які віддавна були включені в орбіту суспільно-географічної 
діяльності, пройшли випробування часом, перевірені професійною діяльністю 
та практичним досвідом багатьох фахівців відбувається активне та успішне 
впровадження у практику суспільно-географічних пошукувань новітніх 
концептуально-методологічних підходів. Категорію останніх складають 
біхевіористичний, синергетичний, просторово-часовий, діяльнісний, 
геоінформаційний, геоситуаційний, цивілізаційний та низка інших. Дедалі 
частіше та послідовніше у своїх дослідженнях фахівці із суспільної географії 
оперують категоріями нелінійності (полілінійності) розвитку, холістичності, 
перцепційності, людяності та людиновимірності тощо. Все це дозволяє істотно 
зміцнити конструктивний потенціал науки, підвищити її респектабельність та 
поглибити міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями знань. 

Важливою складовою теоретико-методологічної діяльності є розробка 
методичного апарату суспільно-географічних досліджень. Останнім часом 
паралельно із загальновідомими традиційними методами вивчення суспільно-
географічної дійсності значне поширення отримали новітні методичні прийоми 
дослідницького інструментарію. До останніх належать насамперед методи 
нелінійної алгебри, фрактальної геометрії, нейронних мереж, ментального 
картографування тощо. Масштабне й цілеспрямоване використання зазначених 
методичних новацій дозволяє значно підвищити гнучкість, репрезентативність 
та соціальний престиж суспільно-географічних досліджень, піднести їх на 
якісно новий щабель розвитку, забезпечити високий рівень достовірності та 
гарантувати повноту отримання кінцевих результатів наукових пошукувань. 



52 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 

Водночас систематичне впровадження новітніх методів у дослідницький  
процес слугує вагомим аргументом на користь подальшої актуалізації 
української суспільно-географічної науки, перспективного характеру розвитку 
останньої та істотного посилення її конструктивного начала. Найбільш  
палкими та послідовними популяризаторами нетрадиційних донині науково-
методичних підходів з-поміж українських соціо-економіко-географів 
сьогодення є доктори географічних наук, професори Київського національного 
університету імені Тараса  Шевченка К. В. Мезенцев та О. В. Гладкий.     

Протягом кількох останніх десятиріч традиційні для української 
суспільної географії аналітичні напрямки досліджень почали набувати 
принципово нової, адекватної новітнім реаліям та вимогам сьогодення 
предметної специфіки. Зокрема, на основі такої теоретично обґрунтованої та  
глибоко узагальненої суспільно-географічної дисципліни, як географія 
природних умов і ресурсів сформувався новий конструктивний напрямок  
нашої науки – суспільно-географічне ресурсознавство, квінтесенцію якого 
становить економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. Характерною 
рисою сучасної географії промисловості виступає стрімке й неухильне 
зростання популярності концепції промислових кластерів. З початку нового 
століття зазначена концепція здобуває дедалі більше прихильників та  
послідовників у середовищі соціо-економіко-географів й навіть почала 
поступово відсувати на другий план ґрунтовно опрацьовану багатьма вченими 
радянської та пострадянської доби концепцію територіально-виробничих 
комплексів (ТВК). Якісно нової предметної ідентичності набула впродовж  
двох минулих десятиліть географія агропромислових комплексів,  
трансформувавшись у географію агробізнесу.  

Відбулося істотне розширення предметно-тематичного діапазону 
географії населення, спричинене виникненням сучасних просторових форм 
екістичної (розселенської) життєдіяльності людини та необхідністю всебічного 
вивчення останніх з позицій суспільної географії. Категорію нових 
територіально-організаційних форм розселення населення утворюють міські 
агломерації, мегалополіси, метрополітенські ареали тощо. Водночас у фаховій 
літературі не отримали достатнього висвітлення питання комплексного 
використання суспільно-географічного потенціалу та перспективного 
соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст. 
Маловивченою ділянкою сучасної української географії населення  
залишається також проблематика ареалів суцільного сільського розселення. 

Суттєво розширилось також предметне поле географії транспорту, у 
проблематиці якої дедалі більша увага приділяється вивченню міжнародних 
транспортних коридорів, транспортно-логістичних систем, транзитного і 
транспортно-розподільчого потенціалу. Така актуальна та соціально 
орієнтована дисципліна, як географія сфери обслуговування поступово і 



53 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 

неухильно набуває виразних рис географії сервісної діяльності. Поряд із 
традиційними різновидами послуг почали активно вивчатися сучасні та 
перспективно спрямовані напрямки сервісної складової господарського 
комплексу, нерозривно пов’язані зі становленням ринкової системи 
господарювання, стрімким і невпинним поширенням передових інноваційних 
форм організації суспільного виробництва, широкою інтелектуалізацією та 
інформатизацією людської діяльності тощо. З-поміж останніх слід назвати 
науково-технічні, інформаційні, консультаційні (консалтинг), лізингові, 
інженерно-технічні (інжинірингові), аутсорсингові, маркетингові, рекламні, 
аудиторські, девелоперські, профорієнтаційні, послуги із залучення персоналу,  
приватної охоронної діяльності тощо. 

На межі тисячоліть почали активно розвиватися такі важливі наукові 
дисципліни, як геоконфліктологія, еволюційне країнознавство, географічна 
глобалістика, географія спорту, гендерна та феміністична географія, 
перцепційна та віртуальна географія, криміногенна географія, етнічна та 
лінгвістична географія, когнітивна географія, еніогеографія, поведінкова 
географія, географія соціально-економічного розвитку, малого та середнього 
підприємництва, управлінської діяльності, інноваційної сфери, страхової та 
фінансово-кредитної справи, корпоративна географія, інвестиційна географія, 
стратегічна географія, географія телекомунікаційного комплексу, стільникового 
зв’язку, територіальний соціально-економічний моніторинг тощо. Неухильно 
зростає значення географії способу життя. Суттєво активізуються роботи з 
дослідження проблем розвитку соціального капіталу України та окремих її 
регіонів, опрацювання суспільно-географічних засад національної безпеки 
України як територіально цілісної незалежної держави. Значний рівень 
розвитку отримало вивчення з позицій суспільної географії окремих 
регіональних ринків (продовольства, непродовольчих товарів, експортного 
потенціалу, банківських операцій, цінних паперів, нерухомості тощо). 
Повсякчас посилюються позиції таких соціально значущих та перспективних 
ланок суспільно-географічної науки, як комплексна оцінка інтегрального 
потенціалу території, дослідження проблем трансформації територіальної 
організації суспільства, суспільно-географічних передумов постіндустріального 
розвитку, суспільно-географічних аспектів економічного дива країн, 
регіональних параметрів та просторово-часового виміру глобалізації, 
метрополітарних мереж, акваторіальних (морегосподарських) та портово-
промислових комплексів, інституційної та ринково-сервісної інфраструктури, 
конкурентоспроможності регіонів, природної та етнокультурної спадщини, 
регіональної ідентичності населення тощо. Дедалі більшої актуальності 
набувають дослідження нових якостей та характеристик традиційного 
географічного простору, а також принципово нових різновидів простору як 
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фундаментальної субстанції людського буття (цифрового, ментального, 
віртуального, сакрального, мистецького, гуманітарного, політичного тощо). 

Науковому узагальненню сучасного стану української суспільної 
географії, осмисленню її вузлових проблем, визначенню стратегічних 
дороговказів та магістральних пріоритетів розвитку, обґрунтуванню її 
потенційних можливостей та перспектив присвятили свої дослідження Я. Б. 
Олійник і А. В. Степаненко [5], М. Д. Пістун [8], К. В. Мезенцев [3], К. А. 
Нємець [4] тощо.       

Розглянувши погляди провідних українських вчених на теоретико-
методологічну ідентичність суспільної географії вважаємо за доцільне  
викласти власні міркування на предмет перспектив останньої. Однією з 
першочергових проблем сьогодення, що потребують підвищеної уваги усієї 
фахової української географічної спільноти, є необхідність системного 
опрацювання та всебічного обґрунтування стрункої, змістовно довершеної та 
глибоко виваженої теоретико-методологічної концепції, спроможної стати 
«відправною точкою» тісної та послідовної інтеграції системи споріднених 
географічних наук, дієвим і потужним «пусковим механізмом» якісного та 
повноцінного загальногеографічного синтезу. На початку ХХІ століття 
найбільш вагомі підстави претендувати на роль інтегруючого начала для 
цілісної системи науково-географічних дисциплін має геокомплексологічна 
концепція як фундаментальне вчення, сутнісні засади якого було обґрунтовано 
в працях академіка М. М. Паламарчука. Оскільки і в природному середовищі, і 
в суспільному житті діє фундаментальна закономірність – закономірність 
комплексності – подальше опрацювання геокомплексологічного напрямку 
матиме виняткове значення для стабільного, повноцінного та самодостатнього 
поступу географічного знання і його суспільної ланки зокрема.  

Також, вочевидь, було б цілком доречним посилити вивчення здобутків і 
досягнень зарубіжної суспільно-географічної науки, найбільш визнаних і 
пошанованих у середовищі міжнародної науково-географічної громадськості 
вчених провідних країн світу, насамперед представників англо-американських, 
французьких та скандинавських наукових шкіл (В. Бунге, Д. Гарві, П. Гаггета,  
І. Лакоста, Т. Гегерстранда тощо). Однак попри очевидні переваги активного 
запозичення накопиченого науковцями іноземних країн багатого досвіду 
суспільно-географічної діяльності все ж, напевно, не варто механічно 
переносити опрацьований західною наукою методологічний інструментарій на 
українські реалії, сліпо й бездумно переймати розроблені суспільними 
географами країн Заходу концептуальні моделі, позаяк такий некритичний 
підхід стане прямим запереченням теоретико-методологічного суверенітету та 
предметної самобутності української суспільної географії. Широке 
використання прогресивного теоретико-методологічного досвіду зарубіжної 
науки є, безперечно, справою вкрай важливою, корисною і слушною. Проте 
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конструктивна робота на цьому поприщі вимагатиме творчого адаптування 
останнього до місцевих умов, критичного й водночас глибоко виваженого його 
осмислення крізь призму усталених вітчизняних суспільно-географічних 
традицій, власної багатющої теоретико-методологічної спадщини та 
обов’язкового врахування історичних особливостей розвитку національної 
суспільно-географічної науки. 

Автор поділяє точку зору професора К. В. Мезенцева, який цілком 
доречно акцентує увагу на причинах відсутності на сьогоднішній день в Україні 
широкого попиту на суспільно-географічні дослідження [3]. Також ми повністю 
підтримуємо позицію одного з провідних російських соціо-економіко-географів 
сьогодення А. І. Чистобаєва, котрий справедливо зазначає, що при підготовці 
фахівців зі стратегічного управління, територіального планування, 
містобудівельного проектування, міського та земельного кадастрів, 
моніторингу земель, комплексного соціально-економічного і екологічного  
моніторингу регіонів роль суспільної географії є першочерговою. При цьому 
вчений абсолютно слушно та резонно наголошує на необхідності забезпечити 
цілеспрямований на конкретний результат, на злам фундаментальних 
досліджень у царині практичного використання набір лекційних курсів в 
системі університетської підготовки фахівців із суспільної географії [19, с.142]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. З початку нового 
століття українські фахівці у галузі суспільної географії зробили вагомий 
внесок у справу опрацювання її теоретико-методологічної платформи. На 
сучасному етапі свого розвитку українська суспільна географія володіє 
потужним та міцним кадровим потенціалом, репрезентованим багатьма 
висококваліфікованими та досвідченими науковими працівниками та 
педагогами вищої школи, які мають базову суспільно-географічну освіту. 
Результати теоретико-методологічних пошукувань широко і регулярно  
висвітлюються на сторінках монографій, підручників та навчальних посібників 
для вищої школи, збірників наукових праць, тематичних часописів, журналів, 
вісників вищих навчальних закладів тощо. 

З постанням незалежної України як об’єктивної та неспростовної  
геополітичної реальності, в умовах ринкового реформування національної 
економіки, радикальної трансформації політичного устрою та суспільного  
ладу, зміни соціальних цінностей та пріоритетів розвитку суспільства, 
необхідності якнайширшого врахування потреб та інтересів територіальних 
соціумів, значного посилення ролі національно-поведінкового чинника та 
фактора регіонального менталітету населення домінантними стають не 
партійно-класові чи політико-ідеологічні, а соціогуманітарні та духовно-
культурні чинники розвитку наукового знання. Нагального вирішення 
вимагають проблеми невпинного підвищення  державних стандартів підготовки 
фахівців-географів широкого профілю; якісного вдосконалення змісту вищої 
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суспільно-географічної освіти; її послідовної та всебічної гуманізації, 
соціологізації та екологізації. Принципове значення має подальше посилення 
конструктивного начала географічної науки, її предметно-практичної 
спрямованості; істотне зміцнення, поглиблення та диверсифікація системних 
зв’язків географічної діяльності із соціальною практикою та повсякденним 
буттям людських спільнот; активна й цілеспрямована популяризація   
здобутків, досягнень і надбань вітчизняної суспільної географії серед 
найширших кіл української громадськості.  

Об’єктивні процеси безупинної диференціації суспільно-географічного 
знання, посилення тісноти та системного характеру зв’язків з іншими галузями 
знань, виникнення нових і глибокої трансформації традиційних напрямків 
досліджень виступають вагомою підставою стверджувати про неминуче 
подальше ускладнення предметної сутності суспільної географії. Вищесказане  
стає логічною основою для наступного узагальнюючого висновку: розробка 
теоретико-методологічної бази суспільно-географічної науки завжди матиме 
виключне значення для стабільного, динамічного та успішного її розвитку на 
будь-якому етапі існування останньої. 
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Федюк О. М. Теоретичні суспільно-географічні дослідження в 

Україні на початку ХХІ століття. Розглядається розвиток теоретико-
методологічного світогляду у царині суспільно-географічного знання на 
початку ХХІ століття.  Проаналізовано творчий доробок провідних 
українських вчених на ниві  розробки теоретико-методологічного базису 
сучасної суспільної географії. Розкрито предметну сутність традиційних 
напрямків суспільно-географічних досліджень у світлі методологічних 
трансформацій науки. 

Ключові слова: українська суспільна географія, теорія, методологія, 
географічна комплексологія. 

Федюк А. Н. Теоретические общественно-географические 
исследования в Украине в начале ХХI века. Рассмотривается развитие 
теоретико-методологического мировоззрения в области общественно-
географического знания в начале ХХІ века. Анализируется творческий вклад 
ведущих украинских учених на поприще разработки теоретико-
методологического базиса современной общественной географии. Раскрыта 
предметная сущность традиционных направлений  общественно-
географических исследований в свете методологических трансформаций науки. 

Ключевые слова: украинская общественная география, теория, 
методология, географическая комплексология. 

Fediuk O. M. Theoretical socio-geographic investigations in Ukraine at the 
beginning of XXI century. The development of theoretical and methodological 
world view in socio-geographic Knowledge field at the beginning of XXI century.  
The leading Ukrainian scientist creative contribution to theoretical and 
methodological fundamentals of current social geographic are analyzed. The  
essence traditional directions of  socio-geographic investigations in methodological 
transformations of science are disclosed. 

Keywords: Ukrainian social geographic, theory, methodology, geographic 
complex Knowledge’s.            
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Національний авіаційний університет 
 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ 

 
Ключові слова: релігійний туризм, паломництво, суспільно-географічне 

дослідження, методика, типізація регіонів, факторний аналіз, кластер. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Дослідження релігійного туризму і 

паломництва є одним з напрямків географічних досліджень релігійної 
діяльності. Розширення об'єкта вивчення географії релігії відбувається з 
урахуванням сучасних процесів у релігійній сфері та зростанням ролі туризму 
як специфічної сфери господарського комплексу.  

Туристична сфера охоплює різні аспекти життєдіяльності населення і 
сприяє задоволенню як економічних, так і соціально-культурних потреб людей. 
Основними завданнями туристичної діяльності є відновлення якісних 
показників трудових ресурсів і підвищення добробуту населення. 

Вивчення релігійного туризму в географії проводиться переважно в 
межах географії туризму та географії релігій, що обумовлює диференціацію 
географічної науки та сприяє подальшому розвитку методологічної бази 
географії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи дослідження 
туристсько-рекреаційної діяльності та розвитку спеціальних видів туризму 
сформульовані у працях В. Азара, Г. Александрової, А. Бабкіна, О. Бейдика, 
Ч. Гельднера, І. Енджейчик, І. Зоріна, М. Кабушкіна, В. Квартальнова, 
В. Кифяка, Ф. Котлера, М. Крачила, О. Любіцевої, Д. Маккенела, 
М. Мироненка, В. Пазенка,  В. Преображенського, І. Твердохлєбова, 
Т. Ткаченко, В. Федорченко, Т. Христова, О. Чудновського, І. Яковенко, 
П. Яроцького та інших вчених.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даної 
роботи є розглянути методичні аспекти суспільно-географічного дослідження 
релігійного туризму, проаналізувати особливості проведення типізації регіонів 
за впливом чинників розвитку релігійного туризму. 

Виклад основного матеріалу. Подорож з релігійними цілями один з 
найдавніших видів туризму. За А. Бабкіним паломник є туристом, який 
подорожує з релігійними цілями (виїжджає за межі країни постійного 
проживання на термін не більше ніж півроку для відвідин святих місць і 
центрів релігій). Під релігійним туризмом слід розуміти види діяльності, 
пов'язані з наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до 
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святих місць і релігійних центрів за межами звичної для них середовища [1, с. 
11-12] . Релігійний туризм поділяється на паломницький туризм і релігійний 
туризм екскурсійно-пізнавального спрямування. Окремі вчені використовують 
терміни паломництво і релігійний туризм як синоніми [6]. 

Т. Христов також розглядає релігійний туризм як паломництво [5], при 
цьому він зазначає, що релігійний туризм це подорож, насамперед для 
отримання нових знань, а паломництво – вид богослужіння. 

Релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості – це 
відвідування релігійних центрів і святих місць, в яких туристи можуть 
побачити релігійні об'єкти і взяти участь в релігійних заходах (відвідати 
богослужіння, взяти участь у хресних ходах, медитаціях тощо). Законом 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» [2, ст. 7] релігійними 
організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, 
релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а 
також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.  

Релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості дуже тісно 
пов'язаний з науковим туризмом релігійної спрямованості (відвідування 
дослідниками релігійних центрів і святих місць з метою наукового пізнання). 

Дослідження регіональних особливостей розвитку релігійного туризму 
варто проводити в кілька етапів: 

1. Формування теоретико-методологічних основ суспільно-географічного 
дослідження релігійного туризму. 

2. Оцінка чинників розвитку релігійного туризму. 
3. Дослідження особливостей територіальної організації релігійного 

туризму. 
4. Суспільно-географічне прогнозування та індикативне планування 

релігійного туризму. 
Географічні дослідження в релігійному туризмі варто проводити з 

використанням трьох груп методів:  
1) методи інформаційного забезпечення, зокрема, метод опитування та 

спостереження (для отримання необхідної інформації про стан об'єкта 
дослідження);  

2) методи дослідження територіальних особливостей розвитку релігійної 
сфери, зокрема, методи класифікації, групування і відносних величин, наукової 
систематизації (для узагальнення та систематизації понятійно-термінологічного 
апарату науки), структурного аналізу і синтезу (для узагальнення виявлених 
тенденцій), статистичні методи та спеціальні методи статистичного аналізу (для 
обробки статистичної інформації), картографічні методи (для оцінки 
просторових відмінностей і залежностей);  

3) методи прогнозування, розробки рекомендацій та обґрунтування 
заходів регіонального програмування, зокрема, експертні та фактографічні 
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методи моделювання та прогнозування. 
Суспільно-географічний підхід до оцінки чинників розвитку релігійного 

туризму передбачає проведення типізації регіонів країни, яка проводиться 
окремо по кожній групі чинників за результатами групувань, проведених за 
допомогою кластерного аналізу.  

Суть кластерного аналізу полягає у об’єднанні регіонів із подібним 
проявом чинників в кластери. «Критерієм їх об’єднання є мінімум відстані 
(зазвичай евклідової) у багатовимірному просторі обраних індикаторів» [3, с. 
181]. Уточнення групувань районів проводиться за допомогою рангового та 
індексного методів, які полягають у визначенні місця кожного із регіонів за 
значеннями обраних показників.  

Проведення типізації регіонів за впливом чинників розвитку релігійного 
туризму проводиться у наступній послідовності: 

1. Вибір та опрацювання показників:  
- підбір експертним методом ряду показників в регіоні, що 

характеризують окремі аспекти прояву чинників розвитку релігійного туризму;  
- нормалізація відібраних показників шляхом визначення співвідношення 

між «найкращими» (з огляду на розвиток релігійного туризму) та 
«найгіршими» їх значеннями, розрахунок індексів для проведення кластерного 
аналізу (різницю між значенням показника в кожному регіоні та його 
«найгіршим» значенням варто розділити на різницю між «найкращим» та 
«найгіршим» значенням даного показника по регіонах); 

- розрахунок сумарних рангів (місця регіонів за значенням показників від 
«найкращого» до «найгіршого») та індексів (розрахованих відносно до 
найгіршого значення кожного з показників) групи показників в розрізі окремих 
регіонів. 

2. Групування регіонів за допомогою кластерного аналізу, рангового та 
індексного методів:  

- визначення оптимальної кількості груп (кластерів) регіонів шляхом 
експертної оцінки;  

- проведення кластерного аналізу та групування регіонів за допомогою 
програмного забезпечення «STATISTIKA»;  

- уточнення груп регіонів ранговим та індексним методами. 
3. Типізація регіонів за сумарним проявом впливу групи чинників 

розвитку релігійного туризму:  
- визначення кількості можливих типів регіонів та критеріїв їх виділення;  
- виділення типів регіонів;  
- інтерпретація та опис отриманих типів регіонів, визначення їх 

найістотніших особливостей. 
За особливостями розвитку релігійного туризму можна виділити наступні 

типи регіонів:  
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1) регіони із найсприятливішим впливом чинників на розвиток 
релігійного туризму;  

2) регіони із сприятливим впливом чинників на розвиток релігійного 
туризму;  

3) регіони із порівняно сприятливим впливом чинників на розвиток 
релігійного туризму;  

4) регіони із порівняно несприятливим впливом чинників на розвиток 
релігійного туризму;  

5) регіони із несприятливим впливом чинників на розвиток релігійного 
туризму. 

Даний підхід також може бути використаний для типізації регіонів за 
впливом окремих чинників розвитку релігійного туризму. 

Розвиток релігійного туризму відбувається під впливом ряду суспільно-
географічних чинників, що діють взаємопов’язано і корелюються між собою. 
Для інтегральної оцінки впливу сукупності чинників доцільно використовувати 
факторний аналіз, що дає змогу визначити найбільш суттєві чинники розвитку 
релігійного туризму та провести їх групування. 

Проведення факторного аналізу дає можливість об’єднати визначені 
показники у певні групи (за спільністю впливу на об’єкт дослідження) та 
скоротити кількість показників, провести їх класифікацію.  

Таким чином, проводиться ранжування показників за силою впливу на 
об’єкт дослідження шляхом розрахунку факторних навантажень (коефіцієнтів 
кореляції). Даний метод базується на припущенні, що показники, які описують 
функціонування об’єкту дослідження, можна замінити на меншу кількість 
факторів. 

Аналіз чинників розвитку релігійного туризму за допомогою факторного 
аналізу здійснюється в наступному порядку: 

1. Підбір та опрацювання вихідних показників:  
- підбір експертним методом значної кількості однорідних показників в 

розрізі окремих регіонів, що можуть вплинути на розвиток релігійного 
туризму;  

- визначення тісноти зв’язку даних показників із показниками, що 
безпосередньо характеризують рівень розвитку релігійного туризму, шляхом 
розрахунку коефіцієнтів кореляції (відбираються показники із коефіцієнтом 
кореляції понад 0,4-0,5);  

- відсіювання показників із «псевдокореляційними» зв’язками, 
виникнення даних зв’язків значною мірою зумовлено спільною залежністю 
досліджуваних показників із іншими (несуттєвими) показниками 
(залежностями). 

2. Визначення оптимальної кількості факторів шляхом розрахунку 
абсолютних, відносних і кумулятивних значень дисперсії та побудови графіка 
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дисперсії:  
- визначення кількості факторів за критерієм Кайзера (абсолютне 

значення дисперсії перевищує 1), за відсотком кумулятивної дисперсії 
(кумулятивний відсоток перевищує 75%) та за критерієм «кам’янистого осипу» 
Кеттеля (шляхом візуального відсіювання «факторіального осипу» на графіку 
дисперсії);  

- вибір найбільш оптимальної кількості факторів експертним методом з 
урахуванням вище зазначених критеріїв (можлива перевірка «правильності» 
вибраної кількості факторів шляхом експерименту). 

3. Обернення осей координат за допомогою варімаксного способу 
обернення:  

- розрахунок факторних навантажень (для представлення кожного 
показника у вигляді функції) та побудова таблиці факторних навантажень;  

- групування показників у фактори шляхом віднесення кожного 
показника до тих факторів, факторні навантаження на які найвищі (при 
незначних різницях у факторних навантаженнях можливе використання 
експертного методу для віднесення окремих показників до того чи іншого 
фактору);  

- відсіювання статистично незначних та випадкових показників з 
факторними навантаженнями меншими за 0,6-0,7 (в окремих випадках – менше 
0,5);  

- відбір 2-3 найвпливовіших (з найбільшою часткою загальної дисперсії) 
факторів та їх представлення у графіку факторних навантажень.  

4. Інтерпретація визначених факторів:  
- визначення найістотніших особливостей кожного із отриманих 

факторів, їх обґрунтування та найменування;  
- визначення ступеню впливу отриманих факторів на рівень розвитку 

релігійного туризму та ранжування факторів за їх значимістю. 
5. Оцінка територіальної диференціації впливу визначених факторів:  
- обрахунок факторних ваг шляхом множення вихідних показників на 

факторні навантаження для відносної оцінки територіальної специфіки прояву 
даних факторів;  

- групування (класифікація та регіоналізація) регіонів за особливостями 
розподілу найвпливовіших факторів (за факторними вагами) по кожному 
фактору окремо та за двома найвпливовішими факторами;  

- картографування особливостей територіальної диференціації впливу 
факторів розвитку релігійного туризму.  

6. Отримані результати використовують у подальшому при прогнозуванні 
розвитку релігійного туризму та реалізації державної політики у сфері туризму 
шляхом:  

- визначення особливостей та основних тенденцій територіальної 
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диференціації чинників розвитку релігійного туризму;  
- урахування існуючих тенденцій та вжитих заходів при розробці 

прогнозних та індикативних показників;  
- врахування отриманих результатів при розробці регіональних програм 

соціально-економічного розвитку та інших прогнозних документів. 
Таким чином, метою аналізу релігійного туризму є оцінка регіональних 

особливостей розвитку даного виду туризму, що відбувається під впливом 
суспільно-географічних і соціально-економічних чинників. Важливим є 
виявлення причин і чинників, що обумовлюють існуюче співвідношення між 
попитом і пропозицією туристичного продукту релігійного спрямування, а 
також визначення можливих шляхів вдосконалення туристичного потенціалу 
держави.  

При дослідженні регіональних особливостей розвитку релігійного 
туризму важливим є системний підхід до об’єкту дослідження. Системний 
аналіз повинен починатися після збору необхідної інформації і перевірки її 
повноти та достовірності. Основними складовими аналізу є:  

1. Аналіз і оцінка стану туристичних ресурсів релігійного спрямування:  
- оцінка впливу суспільно-географічних факторів на кількісні та якісні 

ознаки туристичних ресурсів;  
- аналіз та оцінка стану розміщення туристичних ресурсів;  
- визначення темпів і оцінка змін, що відбулися в процесі відтворення і 

розміщення туристичних ресурсів.  
2. Аналіз обсягів попиту та пропозиції туристичного продукту 

релігійного спрямування на ринку туристичних послуг:  
- дослідження джерел формування пропозиції туристичного продукту, 

визначення обсягу, динаміки і структури пропозиції;  
- аналіз обсягів попиту на туристичні ресурси, розвиток туристичної 

інфраструктури; 
- аналіз і оцінка реалізації туристичного продукту і формування ціни.  
  3. Створення умов для ефективного використання туристичних ресурсів 

та формування туристичного продукту в релігійному туризмі. 
Для отримання повної інформації про стан розвитку релігійного туризму 

в регіоні необхідно провести системне дослідження всіх складових ринку 
туристичних послуг регіону та визначити місце релігійного туризму в структурі 
туристичних послуг. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, 
паломництво є безпосереднім об'єктом дослідження географії релігій, але й 
релігійний туризм екскурсійно-пізнавального спрямування потрібно також 
розглядати як напрям дослідження географії, адже при цьому використовується 
релігійна інфраструктура яку одночасно є складовою частиною туристичної 
індустрії. 
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Проведення географічних досліджень релігійного туризму є пріоритетним 
для територій зі значним релігійним потенціалом (зосереджена значна кількість 
релігійних об'єктів і формуються релігійні центри). Суспільно-географічний 
підхід до оцінки чинників розвитку релігійного туризму передбачає проведення 
типізації регіонів країни. Для інтегральної оцінки впливу сукупності чинників 
доцільно використовувати факторний аналіз. 

Результати даних досліджень доцільно використовувати при державному 
плануванні соціально-економічного і культурного розвитку території та для 
розвитку туристичного бізнесу в регіоні. 
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Сайчук В. С. Методичні аспекти суспільно-географічного дослідження 

релігійного туризму 
В статті розглянуті методичні аспекти суспільно-географічного дослідження 

релігійного туризму, проаналізовано особливості проведення типізації регіонів за впливом 
чинників розвитку релігійного туризму. 

Ключові слова: релігійний туризм, паломництво, суспільно-географічне дослідження, 
методика, типізація регіонів, факторний аналіз, кластер. 

Сайчук В. С. Методические аспекты общественно-географического 
исследования религиозного туризма 

В статье рассмотрены методические аспекты общественно-географического 
исследования религиозного туризма, проанализированы особенности проведения типизации 
регионов по влиянию факторов развития религиозного туризма. 

Ключевые слова: религиозный туризм, паломничество, общественно-географическое 
исследование, методика, типизация регионов, факторный анализ, кластер. 

Saichuk V. S. Methodological aspects of the socio-geographical study of religious 
tourism 

The methodological aspects of the socio-geographical study of religious tourism, analyzes 
the features of the regions of typing on the influence factors in the development of religious tourism 
are described. 

Key words: religious tourism, pilgrimages, social and geographical research methods, typing 
regions, factor analysis, cluster. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ У 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА ПРИКЛАДІ 
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 
Ключові слова: множинна регресія, суспільна географія, причинно-

наслідкові зв’язки, статистичні методи.  
 
Сучасний методичний апарат вітчизняної суспільної географії вражає 

кількістю складних і різноманітних аналітичних засобів, у т.ч. математико-
статистичних прийомів обробки даних. Разом з тим можна констатувати, що 
вітчизняні дослідження досі лишаються на периферії міжнародного суспільно-
географічного дискурсу. Однією з причин цього є певна невідповідність 
вітчизняного методичного апарату стандартам щодо обґрунтування і доведення 
наукових висновків, зокрема коли мова іде про обробку емпіричного матеріалу.  

Постановка завдання. У даній роботі пропонується звернути увагу на 
метод регресійного аналізу, що є одним із найбільш поширених прийомів 
статистичної перевірки причинно-наслідкових зв’язків між досліджуваним 
об’єктом та гіпотетичними чинниками, що впливають на нього. Можливий 
спосіб застосування даного методу пропонується розглянути на прикладі 
стандартного завдання електоральної географії щодо визначення чинників 
електоральної поведінки населення. 

Аналіз публікацій. Проблемам методичного забезпечення суспільно-
географічних досліджень присвячено чимало робіт (наприклад  Ю.Г.Саушкін, 
М.Д.Пістун [2],  О.Г.Топчієв [4], О.І.Шаблій [6] та ін.). Разом з тим, 
дослідженню методичних проблем суспільної географії на прикладному рівні 
приділялося значно менше уваги. Серед вітчизняних робіт, що зверталися до 
даної проблематики, можна виділити праці О.І. Шаблія [5], О.Г.Топчієва [4], 
К.В.Мезенцева [1]. Практичні аспекти застосування математико-статистичних 
методів для потреб перевірки причинно-наслідкових зв’язків у сфері 
електоральної географії розглядав В.Б.Шишацький [7].  

Серед західних авторів проблемам застосування регресійних моделей у 
суспільних науках приділено чимало уваги, наприклад у роботах 
А.О.Сайкса [11] Г.Кінга [9] та ін. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, приблизно з середини ХХ ст. 
суспільна географія зіткнулася з проблемою конкуренції з суміжними 
суспільствознавчими дисциплінами аналітичного спрямування (економікою, 
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соціологією, політологією тощо). Відправною точкою у цьому стало рішення 
президента Гарвардського університету Дж. Конанта, котрий у 1948 р. заявив 
що географія не є дисципліною університетського рівня і виключив її з переліку 
спеціальностей університету, закривши відповідний факультет.   

Спроби відновити суспільну роль географії у вищій школі та на науковій 
ниві у країнах Заходу відбувалися у двох паралельних напрямах. Перший 
передбачав гуманізацію географічного знання і посилення уваги до проблем 
соціального характеру і критики чинних суспільно-економічних структур 
(Д.Харві, П.Тейлор, Е.Свінгедоу та ін.). Методологічно даний напрям тяжів до 
гуманітарних наук і спирався переважно на методи якісного аналізу, тексти 
часто мали нормативний характер і носили форму суспільного дискурсу. 
Другий напрям орієнтувався на посилення апарату методів кількісного аналізу, 
у т.ч. математико-статистичних методів. У змістовому відношенні, найбільш 
поширеними стали завдання пов’язані з ГІС технологіями, а також політико-
географічні, зокрема електорально-географічні дослідження (Дж. О’Лафлін, 
Р.Джонстон та ін.).  

Формування вітчизняних методологічних підходів у суспільній географії у 
другій половині ХХ ст. відбувалося паралельно і значною мірою незалежно від 
західної школи. Оскільки провідним напрямом радянської суспільної географі 
була економічна географія, гуманізація майже не торкнулася радянської 
географії. Натомість, використання математико-статистичних методів ставало 
все більш популярним. На момент, коли почала формуватися українська школа 
суспільної географії, у розпорядженні географів був доволі широкий спектр 
методичних напрацювань щодо застосування математико-статистичних методів 
[5].  

Порівняння методичного апарату західної та вітчизняної суспільної 
географії звертає увагу на важливі відмінності між ними. Застосування 
математико-статистичних методів вітчизняними географами зводиться, 
переважно, до репрезентації просторових форм організації досліджуваних 
об’єктів і явищ, або їх типології та класифікації. Іншими словами, розвиваються 
різні методи картографічного моделювання, вивчення просторової 
концентрації/диференціації об’єктів та явищ, групування об’єктів або їх 
характеристик. В останні роки все більш популярними стають факторний та 
кластерний аналіз, що  використовуються з метою суспільно-географічного 
районування.  

Натомість західна суспільна географія, якщо не враховувати спеціалізовані 
напрями пов’язані з ГІС, переважно використовує математичні методи для 
статистичної перевірки змістових гіпотез аналогічно до того, як це робиться у 
суміжних суспільствознавчих дисциплінах. Здебільшого, мова іде про побудову 
багатофакторних моделей множинної регресії.  
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Цікаво, що попри значно ширший спектр методів обробки статистики, 
використовуваний українськими географами, тестування гіпотез за допомогою 
моделей множинної регресії практично не застосовується. До певної міри, це 
пояснюється домінуванням системно-структурного підходу, та орієнтацією на 
типізацію та класифікацію як основне завдання досліджень. З іншого боку, 
стандартне застосування регресійної моделі не має безпосередньої прив’язки до 
змінних простору, тому може інтерпретуватися як негеографічне. 

Поширений серед українських географів метод просторово-регресійного 
аналізу ґрунтується на тій же математичній основі, що і метод багатофакторної 
регресії. Відмінність полягає лише у тому, що у просторово-регресійному 
аналізі незалежними змінними є географічні координати, а отже метод 
перетворюється зі способу перевірки причинно-наслідкових зв’язків на ще одну 
форму генералізованого картографічного представлення статистичних даних. 

До проблеми статистичної перевірки гіпотез зверталися вітчизняні 
електоральні географи, зокрема В.Б. Шишацький [7, 8]. Здебільшого, у таких 
випадках застосовувався простий кореляційний аналіз, тобто обчислення 
парних кореляцій між гіпотетичним чинником та явищем, що вивчається. 
Наприклад, обрахунок парних кореляцій між голосуванням за політичну партію 
та окремими соціально-демографічними характеристиками населення.  

Перевага моделі множинної регресії перед парними кореляціями полягає у 
можливості будувати багатофакторні моделі і визначати відносну силу впливу 
кожного чинника. Основи використання даного методу для виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків добре розроблені серед західних дослідників 
(наприклад, A.O.Сайкс [11]). Напрями сучасного пошуку щодо застосування 
методу множинної регресії пов’язані з вирішенням проблем недосконалих 
вихідних даних, нелінійності тощо (наприклад, праці Г. Кінга та ін. [9]). 

Нижче пропонується короткий приклад застосування моделі множинної 
регресії у електорально-географічному аналізі результатів виборів до Верховної 
ради України у 2012 р. Даний приклад є ілюстративним і не ставить за мету 
надати вичерпну відповідь щодо головних чинників, що визначали хід 
голосування.  

Загальний вигляд моделі множинної регресії подається наступним чином: 
  nn XXXY *...** 2211 , 

Де Y – результат голосування за певну партію, Хn – гіпотетичний чинник, 
вплив якого перевіряється,   - коефіцієнт, що визначає інтенсивність впливу 
конкретного чинника Х на підтримку даної партії,   - константа (мінімальна 
кількість голосів, що віддаються за дану партію не залежно від зовнішніх 
чинників),   - статистичний «шум», вплив випадкових чинників, 
непередбачуваних обставин, або чинників, які з певних причин не можуть бути 
включені до моделі, або пропущені дослідником. Множина територіальних 
одиниць, по яких наявні дані голосування і соціально-демографічні 
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характеристики, вплив яких аналізується, складає масив спостережень, на 
підставі яких будується регресійна модель. Якщо припустити, що ми врахували 
найбільш істотні чинники, то величина   є випадковою, а отже при достатньо 
великій кількості спостережень її математичне очікування прямуватиме до 
нуля. Відповідно, завданням регресійного аналізу є визначення параметрів  , 
що визначають рівень впливу гіпотетичних чинників (соціально-демографічних 
характеристик) на голосування за ту чи іншу партію, а також перевірити, 
наскільки статистично значимими є одержані результати. Для перевірки 
статистичної значимості використовується показник р, що відображає, яка 
частка спостережень (у даному випадку територіальних одиниць, по яких 
вивчається голосування) не вписується в побудовану модель. Зазвичай, 
вважається, що при значенні р, що не перевищує 0.05, результати є статистично 
значимими, тобто отримані результати у достатньому наближенні описують 
понад 95% спостережень.   

Окремої уваги заслуговує характеристика параметру β. Він може 
обчислюватися безпосередньо на основі вихідних даних, і у такому разі 
коефіцієнт β може використовуватися безпосередньо для прогнозних 
розрахунків. Водночас, якщо множина незалежних змінних Xi представлена 
різнорозмірними величинами, тобто такими, що мають різні одиниці виміру, 
зведення коефіцієнтів β у одну формулу сукупного впливу буде некоректним. 
Тому часто у суспільних науках застосовують стандартизоване значення цього 
параметру. У програмних пакетах, що виконують множинну регресію, часто 
подаються два значення, просте і стандартизоване, тобто таке, що враховує 
лише відносну роль чинника стосовно інших факторів впливу. Зокрема у пакеті 
STATISTICA розраховує одночасно параметри B (просте значення) і β – 
стандартизоване. 

Розглянемо спосіб застосування цього методу на прикладі результатів 
голосування за політичні партії на виборах до Верховної ради України у 2012 р. 
на рівні областей. Зазначимо, що  чим більший розмір масиву спостережень, 
тим більш статистично значимими є результати. Тому аналіз на рівні виборчих 
округів був би суттєво точнішим, ніж на рівні областей. Проте, для потреб 
ілюстрації можливостей методу, з урахуванням легшого доступу до 
статистичних даних, аналіз подається на обласному рівні.  

Гіпотетичними соціально-демографічними характеристиками населення, 
які могли б мати вплив на хід голосування за політичні партії, пропонується 
взяти: кількість осіб з вищою освітою (на 1000 мешканців), відсоток населення, 
що вважає рідну мову українською, середній дохід на душу населення, відсоток 
населення у віці старше 50 років (становлення світогляду яких відбувалося у 
радянський час), населення виборчого віку до 35 р. (покоління, світогляд яких 
формувався після проголошення незалежності). Перевіряється статистичний 
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зв’язок цих характеристик із голосуванням за Партію регіонів, «Батьківщину», 
«Удар» та КПУ (табл.1).  

 
Таблиця 1 

Регресійний аналіз результатів голосування за окремі політичні партії, 
2012р. 

ПР "Батьківщина" УДАР Гіпотетичні 
чинники 

β 
p-

рівень β 
p-

рівень β 
p-

рівень 
Вища освіта -0.70 0.00 0.03 0.89 -0.35 0.11 
Рідна українська -1.10 0.00 0.91 0.00 0.73 0.00 
Дохід на д.н. 0.13 0.33 -0.04 0.81 0.02 0.90 
Літні люди 0.48 0.04 -0.03 0.91 0.68 0.03 
Молодь 0.57 0.06 0.00 0.99 1.28 0.00 

  
(продовження таблиці 1) 

КПУ "Свобода" Гіпотетичні 
чинники 

β 
p-

рівень β 
p-

рівень 
Вища освіта 0.19 0.50 0.96 0.01 
Рідна українська -0.72 0.00 0.83 0.00 
Дохід на д.н. -0.20 0.38 0.05 0.84 
Літні люди 0.37 0.34 -1.36 0.00 
Молодь 0.04 0.93 -1.41 0.02 

Обчислено на основі даних ЦВК, Всеукраїнського перепису населення та Державного комітету 
статистики України 

 
Отже виявлено, що для Партії регіонів найбільш статистично значущими 

чинниками є відсоток літніх людей, а також зворотна залежність від української 
мови як рідної та вищої освіти. «Батьківищина» здобула найбільшу підтримку в 
україномовних регіонах. «УДАР» здобув підтримку у областях з відносно 
вищим відсотком як молоді так і літніх людей, тоді як «Свобода», вочевидь, 
отримала підтримку від виборців середнього віку. Обидві партії підтримуються 
україномовним населенням. Крім того, свободу більше підтримують регіони з 
більшою часткою громадян з вищою освітою.  

Попри очевидну зручність використання даного методу, існує цілий ряд 
практичних проблем з його застосуванням. Найбільш поширеними проблемами 
є не обов’язкова наявність причинних зв’язків за умови кореляційних 
залежностей, складність із пошуком підходящих вихідних даних (так, у 
запропонованому прикладі соціально-демографічні характеристики взяті із 
Всеукраїнського перепису населення 2001 р., тобто фактично є застарілими, 
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тоді як свіжіші джерела є недоступними). Ще однією проблемою, згаданою 
Дж. О’Лафліном [10], є невідповідність територіальних одиниць, по яких 
збирається статистика, тим, що становлять інтерес для дослідника-географа. 
Часто проблемою є нелінійний характер залежності або недостатня кількість 
спостережень для статистичного обґрунтованих результатів. Вирішенню цих 
проблем присвячуються роботи ряду провідних методологів світу [9].  

Висновки. Наведений приклад відображає лише часткові можливості 
моделі множинної регресії, зокрема оминаються увагою можливості перевірки 
якісних характеристик за допомогою так званих «фіктивних змінних»; також, 
поза увагою даної роботи лишаються більш складні прийоми застосування 
цього методу, у випадках, коли стандартна процедура не може бути коректно 
використана. Разом з тим, вважаємо, що дана модель має серйозний потенціал 
для виведення вітчизняних географічних досліджень на якісно новий рівень і 
перехід суспільно-географічних студій від описово-репрезентативної до 
пояснювально-прогностичної функції.  
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Брайчевський Ю.С. Використання методу регресійного аналізу у 

суспільно-географічних дослідженнях на прикладі вивчення електоральної 
поведінки 

На прикладі електорально-географічного аналізу поведінки виборців, 
розглядається спосіб застосування методу множинної регресії для потреб 
суспільної географії як засобу статистичної перевірки причинно-наслідкових 
зв’язків між об’єктом дослідження та гіпотетичними чинниками, що мають 
на нього вплив.  

Ключові слова: множинна регресія, суспільна географія, причинно-
наслідкові зв’язки, статистичні методи.  

 
Брайчевский Ю.С. Использование метода регрессионного анализа в 

общественно-географических исследованиях на примере изучения 
электорального поведения 

На примере электорально-географического анализа поведения 
избирателей рассматривается способ применения  метода множественной 
регрессии для нужд общественной географии как средства статистической 
проверки причинно-следственных связей между объектом исследования и 
гипотетическими факторами, имеющими на него влияние. 

Ключевые слова: множественная регресся, общественная география, 
причинно-следственные связи, статистические методы. 

 
Braychevskyy Y. The Use of Regression Analysis in Human-Geographic 

Studies: The Case of Electoral Behavior Analysis 
Using electoral behavior analysis as a case, the article demonstrates the 

potential of regression analysis in human-geographic studies as a means to 
statistically test causal relations between the object of study and the hypothetical 
factors that influence it.  

Key words: multiple regression, human geography, causal relations, statistical 
methods. 
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Ю.Н.Голубчиков, к.г.н., вед. научн. сотр., географический ф-т, 
Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 
ПОСТДИСЦИПЛИНАРНАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТМОДЕРНА 

 
Ключевые слова: гуманитарная география, постдисциплинарность, 

постмодерн, туризм 
 
Введение. Постановка проблемы. Туризм призывает географию к 

выходу из дисциплинарных квартир. И это совпадает с переходом общества к 
его постиндустриальной стадии информационного общества (общества 
постматериалистических ценностей, цивилизации "третьей волны", 
постпозитивизма). Все чаще его именуют обществом постмодерна. 

Соответствует ли парадигма постмодерна современной географии и ее 
философской основе? 

Анализ последних исследований и публикаций.  Философия 
постмодерна – в релятивизме, в рассмотрении объекта с разных сторон. 
География, как ни одна из наук, готова  к этим новым вызовам. «Важнейшая 
специфика метода географии, как единой и фундаментальной науки, в том и 
состоит, что она может ассимилировать исследовательские методики из самых 
разных областей науки и даже из-за ее пределов – пишет Ю.Г.Тютюник [2013, 
с. 35].  

Постмодерн отказывается от создания универсальных объяснительных 
моделей, тем более «единственно-верных» теорий. Весь ХХ век 
продемонстрировал тщетность их созиданий. Целое и часть рассматриваются в 
постмодерне как равноправное и равнодостаточное. Любая часть глаза не 
менее важна, чем сам глаз, без нее он может быть утрачен. Клетка не менее 
сложна, чем организм или совокупность организмов [Soja, 1990; Ильин, 2000; 
Coles, Hall, Duval, 2006; Lawrence, 2010].  

Эра туризма, постмодерна, эпистемологических и философских исканий 
усиливают эмоциональные стороны восприятия окружающего нас мезомира. 
Базировавшаяся исключительно на основе естественных наук ландшафтная 
парадигма обретает с туризмом гуманистическую глубину. Туризм возвращает 
пейзажное восприятие ландшафта [Бредихин, 2010; Колбовский, 2011]. 
Говорится о научно-художественном статусе ландшафтной концепции 
[Калуцков, 2008]. Идет глубинный гносеологический синтез мировидения, 
науки и искусства.  

  Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы.  Эра 
постмодерна совпала с невиданной доселе активностью передвижений людей в 
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пространстве и возросшем вниманием к нему.  С туризмом не менее миллиарда 
человек в мире в той или иной степени стало «стихийными» географами. Даже 
если туризм осуществляется исключительно ради поиска удовольствий, то и 
они не проходят без обретения неких географических знаний и 
географического опыта. Географизацию населения вызвало также появление 
географических сервисов типа Google Earth и всеобщая вооруженность 
населения цифровыми аппаратами и навигационным оборудованием.  

География стала объектом пристального внимания со стороны 
налогоплательщика. Теперь каждому открываются возможности участия в 
«краестроительстве» своего края, деревни, села, улицы. В целом ряде стран 
появились "добровольцы по сбору географичской информации" (‘volunteered 
geographic information’ - VGI). В США говорят о становлении народной науки 
«citizen science» [Goodchild, 2007; Graham, 2010; Gorman, 2012]. Мы же ее 
именуем туристической наукой.  

Наука о туризме или геотуристика исследует туризм как важный 
феномен человеческого существования [Голубчиков, Кружалин, 2009]. Но и 
туристическая наука исследует науку. Интернет, краеведение и массовый 
туризм вовлекают в процессы научного познания и оценку его выводов 
широкие массы населения.  

Возникающая народная туристическая  наука в серьезной степени 
трансформирует саму науку о туризме. От нее уже не спрятаться за 
частоколом системно-стркутурной фразеологии. Туризм становится 
своеобразной формой отчетности науки перед налогоплательщиком.  

В отличие от науки о туризме, туристическая наука, как и Интернет,  
является стихийным конструированием вовлеченных в туризм личностей. По 
самой своей сути она призвана преодолевать барьеры между самыми 
разнообразными дисциплинами, как естественными, так и гуманитарными, как 
религией, так и наукой. Как же она будет взаимодействовать с официальной 
научной географией и какие трансформации в последней произведет? 

Формулирование целей статьи (постановка задачи). С туризмом идет 
стихийное возвращение к географии жизненного мира и 
«незаинтересованного» содержания. Идет открытие структур, по словам 
Гуссерля, подлинного понимания реального мира, где нам могут открыться 
новые истины [2013]. Такая феноменология должна положить начало новой 
географии. Цель статьи — раскрыть  гносеологическое значение географии 
в эпоху постмодерна и выявить ее возможные трансформации.  

Изложение основного материала.  Постмодерн приветствует 
наддисциплинарные исследования. Канадским туристико-географом 
Аллисоном Гиллом они подразделяются на четыре уровня: 
междисциплинарные, интердисциплинарные, трансдисциплинарные и 
постдисциплинарные [Gill, 2012]. Не исключено, что предложенное деление 
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излишне утяжелено и не везде приложимо, но последовать за ним 
применительно к географии представляется заманчивым.  

На междисциплинарном уровне объект исследуют различные науки, но 
между их представителями не прослеживается реального взаимодействия и 
перспективы теоретической интеграции [Gill, 2012]. Под видом специализации 
по проблемам, над одном и том же объекте выстраивалось несколько 
предметных дисциплинам. Дисциплины близки, но коммуникации между ними 
слабы. Зато все они охотно привлекают далекие от них методы физико-
химических и математических наук, а также более близкие, но разобщенно 
интерпретируемые ГИС-технологии и методы дистанционного зондирования. 

Примером подобного подхода может, наверное, служить исследование 
верхней 1–2-х метровой толщи грунта. Подходят, допустим, к шурфу почвовед, 
геоморфолог, мерзлотовед, грунтовед и ландшафтовед. Почвовед 
рассматривает почву и материнскую породу, на которой сформировалась 
почва. Он убежден в отличных от других тел свойствах почвы. Заключаются 
они в ее плодородии. А тем, что еще лучшим плодородием обладает лунный 
грунт реголит, почвовед не вспоминает.  

Подразделяет почвы почвовед, однако, не по плодородию, а по 
географическому положению. Например, в тундре развиты тундровые почвы, в 
тайге – подзолистые и бурые таежные, в степи − черноземы, в пустынях − 
сероземы. «Так классифицировать почвы, как классифицируют их до сих пор, 
все равно, что разделять животных по цвету, величине и т.д.», − замечал 
академик В.Р.Вильямс [1936].  

Занимающееся земледелием население почти не улавливает 
дифференциацию почвенного покрова, предлагаемую почвоведами, и чаще 
делит почвы по своим основаниям (торф, песок, глина, чернозем). Ю.Г. 
Саушкин приводит пример как огородники озера Неро (Ростов Суздальский) 
различают 8 своих разновидностей почв, среди относимых почвоведами к 
болотным и подзолистым. «Эти разности, каждая из которых имеет 
собственное название, располагаются в следующем порядке, начиная от самой 
плодородной и до наименее плодородной: 1) «рассадная» земля (для рассады 
капусту, помидоров, брюквы и других); 2) «огуречная» земля (огурцы, 
чеснок); 3) «петрушечная» земля (петрушка, пастернак, лук- порей, культура 
лука-севка и лука на семена); 4) «морковная» земля (морковь, свекла и другие 
корнеплоды; 5) «луковая» земля (культура лука-выборка и товарного лука-
репки, зеленого горошка, бобов); 6) «капустная» земля (кочанная капуста); 7) 
«цикорная» земля (цикорий); 8) «картофельная» земля (картофель, зерновые 
культуры). Каждая из перечисленных разностей, отличающихся от других 
содержанием гумуса, механическим составом, «теплотой, влажностью и 
другими качествами, имела и свой состав культур. Несомненно, что все эти 
различия и соответствие почвы тем или иным культурам могли быть 
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установлены населением только при очень высокой его земледельческой 
культуре и вековым навыкам в огородничестве» [Саушкин, 1947, с. 167].  

Глядя на почвенный шурф, почвовед интересуется прежде всего 
процессами вертикального перемещения вещества в почвенной толще, которые 
ведут к ее дифференциации на почвенные горизонты. А вот геоморфолога 
интересуют в первую очередь процессы горизонтального смещения вещества в 
той же толще (сползания грунта). Внимание мерзлотоведа привлекают 
процессы промерзания и протаивания, зимние режимы верхней грунтовой 
толщи, наличие в ней длительной сезонной мерзлоты. Грунтовед сосредоточен 
на несущей способности толщи, ее деформационных характеристиках, 
механической устойчивости. Ландшафтовед, разглядывая шурф, ищет в нем 
признаки отличий от другого шурфа в другом месте. Они позволяют ему 
подтвердить правильность выделенных им ландшафтных единиц.  

Получается, что разные ученые занимаются одной и той же толщей, а 
смотрят в разные стороны, не друг на друга. Они пользуются различной 
терминологией и семантикой, ведущей к дальнейшей фрагментации единого 
объекта и редукции данных. Разумеется, есть работы на стыках и по 
почвенному криогенезу, и по почвенно-гидротермическим движениям, но не 
просматривается общей методологии.  

Следующий уровень интеграции Аллисон Гилл именует 
«трансдисциплинарным». На нем прослеживаются более интегрированные 
теоретические, концептуальные и методологических разработки [Lawrence, 
2010; Gill, 2012].        Все последние десятилетия на трансдисциплинарную 
роль географии перемещается центр внимания ведущих географических школ. 
Президентское послание Томаса Баервальда Ассоциации американских 
географов (AAG) именуется, например, «Обзор географии как 
междисциплинарной науки» [Baerwald, 2010] (в понимании Гилла, 
«трансдисциплинарной»).  

Еще более высокому постдисциплинарному направлению присущ 
методологический плюрализм при определенной теоретической и 
семантической интеграции. На постдисциплинарном фундаменте 
выстраивается здание география постмодерна. Она уже не охраняет свои 
границы с той энергией, как иные науки. Интеллектуальное вдохновение 
черпается из всевозможных сфер, а в самой географии все больше трудятся 
ученые из других областей, художники, фотографы, режиссеры, журналисты 
[Gregory, Castree, 2012, р.xxv–xxvi]. 

Постмодерн идет дальше и дает право на сосуществование друг с другом 
не только идеологий, но и разных гипотез. Дискуссии между сторонниками 
разных точек зрения бесплодны, ибо каждый остается при своем мнении и 
элементы одной гипотезы редко вливаются в другую. Методолог науки Пол 
Фейерабенд [27] доказывает, что теория произрастает из имманентной 
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исследователю мировоззренческой парадигмы. Приступая к исследованиям, 
ученый уже имеет определенный «скелет» теории. Затем «подгоняет» под нее 
факты, т.е. полученным в опытах «мясом» фактов «оклеивает» именно этот, 
избранный им заранее, а не какой-нибудь другой «скелет». Его оппонент теми 
же самыми фактами подкрепит совсем иную гипотезу, в корне 
противоречащую первой. «Факты создаются теориями, которые они якобы 
подтверждают. Идеология определяет, что для нее является фактом, а что – 
нет» [Горкин, 2010, С. 32]. 

Но назначение туризма еще шире. Он возвращает в научный дискурс 
субъекта с его опытом и эмоциональной наполненностью. А это уже 
революция не в отдельной науке, не в географии только. До этого науки 
требовали освободить объективную реальность от индивидуальности 
познающего ее субъекта. Естественные науки заставляли мыслить 
космическими масштабами, по сравнению с которыми исчезал отдельный 
человек. Гуманитарные науки принуждали думать идеологией государства, где 
человек тоже терялся. И вдруг туризм. Даже еще не наука какая-то, а уже всей 
науке преподает уроки релятивизма. Между безличным и индивидуальным 
ставит субъекта. Объявляет знание субъект-объектным, реляционным, 
относительным для разных времен, пространств и народов. Кардинально 
меняет миросозерцание. 

Для понимания ландшафта теперь нужны локусы индивидуальных 
восприятий. Идет смещение акцентов с объективных регионов на их 
"самопредставления" – с конструированием определенных образов, с 
собственными эталонами соционормативной культуры и региональной 
идентичности [Верменич, 2014]. Эти представления и смыслы не всегда 
удается вербализировать. Они могут соединяться в некое коллективное чувство 
тревоги, напряженности, неудовлетворенности, опасности, красоты. 
А.В.Гладкий [2013] в этом плане отмечает, что обыденные представления 
людей о пространстве выглядят по-разному и часто представляют реальную 
ситуацию в более яркой и символической форме.  

Так, для жителей городов, особенно крупных мегаполисов имеют 
значение локализация и функциональная принадлежность территорий, системы 
связей между ними ("пять минут от метро"). За пределами города, для его 
жителей начинается другое пространство, которое наделено совершенно 
другими свойствами и попадает под характеристики бескрайности, 
однообразия, пустоты. Зато, для сельских жителей пространство существует и 
за пределами конкретного населенного пункта их пребывания. Они более ярко 
воспринимают пространство в площади, высотах, протяженности, ориентации, 
а искусственные ограничения пространства и линии коммуникаций могут ими 
и не учитываются. Личные контакты при этом распределяют пространство на 
«свое собственное» и «чужое» [Гладкий, 2013] . 
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Среди виртуальных картин различных субъектов о пространстве и месте 
главенствуют те, что были когда-то отнесены В.С.Преображенским к бытовой 
геоэкологии. Это пейзажная аттрактивность, криминогенная обстановка, 
дифференциация цен, инфраструктурные и экологические условия. Далеко не 
обязательно вызывают они интерес лишь у местных общин и часто волнуют 
очень географически далеких пользователей сети. На смену территориальным 
сообществам идут сетевые, объединяющие самоорганизующиеся социальные 
общности. Краеведение и страноведение тоже становятся сетевыми. 

Появились диссертации, посвященные вернакулярным (обыденным) 
районам, т.е. частям территории, которые выделяют сами местные жители. Они 
закреплены в общественном сознании тем, как сами члены общества 
представляют себе территориальную структуру и каким смыслом ее насыщают 
"как бы далеко эти представления и смыслы ни расходились со статистикой 
или “объективной” геометрией территории" [Смирнягин, 2010, С. 81]. Потому 
что именно согласно обыденным представлениям и смыслам члены общества 
отражают свою объективную реальность.  

''Гуманистические'' географы показали, что помимо знания 
профессиональных географов, есть разнообразное географическое знание 
непрофессионалов. Любой человек в определенной степени географ. Различие 
лишь в специальной подготовке. Один учится для географического познания, 
другой осваивает его спонтанно. Как бы ни оценивали соотношение 
различных типов географического знания, следует признать, что они 
относительно самостоятельны и реально сосуществуют. У каждого свои 
достоинства и недостатки. Их невозможно редуцировать друг к другу. Нет 
оснований оценивать обыденное географическое знание как некий второй 
сорт. Равно третировать научно-географическое знание за его динамизм и 
профессиональную узость. У них различные функции и области приложения» 
[Николаенко, 2000]. 

 Можно сказать, что наука обеспечивает устойчивость, а туризм 
изменчивость в познании мира. Подобные соотношения возникали на заре 
Ренессанса и между религией и наукой. Религия тогда сопротивлялась 
нарастающей автономии в познании и потому утратила свой престиж и статус. 
Современной науке тоже следует извлекать уроки из прошлого своего 
становления и научиться не подавлять новые мировоззрения, а сотрудничать с 
ними.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований.  Постмодерн мог 
бы стать философской методологией гуманитарной географии. Заявив о своем 
естественно-гуманитарном предмете, география постмодерна может не только 
обрести более серьезное признание, но и выступить лидером 
постдисциплинарного интеграционного знания. Соответствующая новой эпохе 
идеология уже выработана в ее недрах и заключена в известной всем 
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географам парадигме, которую без особых, вероятно, ошибок можно выразить 
словами: «все связано со всем и между всем прослеживается связь».  

Вся система географических наук становится снова все менее 
дифференцированной на физическую и экономическую географию. Возникает 
ее новое деление, возвращающее к исходному целому. «Вся совокупность 
географических наук... подразделяется на две главные части – общую 
географию, или землеведение, и региональную географию, или 
страноведение», – пишет ведущий географ современности В.М.Котляков [2011, 
С. 5]. 

И вместе с тем время географии еще не пришло. Как не пришло оно для 
синтеза науки, литературы, искусства и религии. Самая древняя из всех наук - 
география - сохранила в себе элементы этого утраченного единства, и теперь 
выступает преддверием грядущего постдисциплинарного знания, лидером 
нового интеграционного процесса. 

Настоящие географы - «последние специалисты по всему», они же 
«первые представители нового информационного общества». Уже потому, что 
расположена география на перекрестке самых разнообразных дисциплин, как 
естественных, так и гуманитарных, как прикладных, так и философских. 
Собственно говоря, она призвана преодолеть барьеры между ними. И 
одновременно это дисциплина политическая. Она вбирает в себя самые 
разнообразные стороны жизни, переплетается со всеми видами искусств. 
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Постмодерн пробуждает более широкие гуманитарно-географические исследования 

интердисциплинарного, трансдисциплинарного и постдисциплинарного характера. 
Постмодерн стирает дисциплинарную разобщенность и мог бы стать философской 
методологией географии. По самой своей естественно-гуманитарном сути, география может 
выступить лидером интеграционного знания. 

Ключевые слова: гуманитарная география, постдисциплинарность, постмодерн, 
туризм 

 
Postmodern can awaken broader human-geographic issues of interdisciplinarity, 

transdisciplinarity, and postdisciplinarity dimension. Postmodern erases the disciplinary divisions 
and could be the philosophical methodology of geography.  By its very essence, the natural-human 
unity of geography may be the leader of postdisciplinary integration of knowledge. 

Keywords: human geography, postdisciplinarity, postmodern, tourism 
 



81 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 

ІІ. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ 
 
УДК 911.3 

Гукалова І.В., д.г.н., пров.н.с. 
Покляцький С.А., к.г.н., н.с. 

Інститут географії НАН України 
 

МОНІТОРИНГ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У 
КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я) 
 
Ключові слова: екологічна ситуація, медична географія, здоров’я 

населення, демогеографія. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Зважаючи на важливість дослідження 

демографічної ситуації і стану здоров’я як основи людського розвитку, 
актуальність оцінки динаміки найважливіших їх показників постійно зростає, 
особливо в контексті загострення старих і появи нових екологічних небезпек. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У полі медико-екологічних 
досліджень працює і працювала велика когорта науковців – представників 
різних галузей знань, зокрема в географії О.Л. Райх, А.А. Шошин, 
Б.Б. Прохоров, С.В. Рященко, В.А. Барановський, В.О. Шевченко, 
В.М. Гуцуляк, Л.П.Шевчук та ін. Щодо проблем Київського Придніпров’я, то 
значний здобуток у вивченні екологічних та медико-географічних проблем 
даного регіону було зроблено вченими Інституту географії НАНУ, зокрема 
О.М. Мариничем, М.М. Паламарчуком, Л.Г. Руденком, С.А. Лісовським, 
Г.О. Пархоменко, М.І. Фащевським, І.В. Гукаловою та ін. 

Формулювання цілей статті. Матеріал присвячений аналізу динаміки 
медико-демографічних показників і простеженню взаємозв’язків із сучасною 
екологічною ситуацією на рівні районів і областей Київського Придніпров’я. 

Виклад основного матеріалу.  
1. Динаміка показників природокористування та їх вплив на стан 

здоров’я населення. Головними чинниками впливу навколишнього 
середовища на здоров’я населення можна визначити рівень хімічного 
забруднення джерел водопостачання та питної води, забруднення атмосферного 
повітря, ґрунтів, продуктів харчування, забруднення побутових та житлових 
помешкань тощо. За ступенем хімічної безпеки для людини забруднення 
атмосферного повітря посідає перше місце, оскільки забруднюючі речовини з 
атмосферного повітря потрапляють у різні середовища. Стан захворюваності 
населення або небезпека його здоров’ю найтісніше пов’язана з обсягами 
виробництва промислової продукції, станом забруднення окремих природних 
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сфер, присутністю на території небезпечних техногенних виробництв. Проте 
тісноту зв’язку між факторами антропогенного навантаження і конкретними 
захворюваннями встановити досить непросто – результати обчислень 
коефіцієнтів кореляції не надають однозначних результатів. 

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря 
Київського Придніпров’я традиційно мають підприємства електроенергетики, 
транспортування газу трубопроводами, добування корисних копалин, 
транспорт. У містах та районах, де розташовані підприємства відповідних 
галузей і де найбільша інтенсивність транспортного руху спостерігаються 
найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. Це, насамперед, обласні центри і 
прилеглі до них райони. Слід відзначити, що в умовах переходу до ринкової 
економіки необхідність постійного збільшення автотранспортних перевезень 
обумовила зростання до 50–80 % внеску відпрацьованих газів у забруднення 
атмосферного повітря великих міст, а відтак – і збільшення ризику для 
здоров’я. Загальна динаміка викидів забруднюючих речовин наведена на рис.1. 

 
Рис.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря областей 

Київського Придніпров’я від стаціонарних і пересувних джерел забруднення, 
2002 (    ) і 2012 (    ) рр.  

Як бачимо, обсяги викидів за період з 2002 р. значно зросли. Причому це 
відбулося і у розрахунку на одиницю площі, і у розрахунку на душу населення. 
Серед населених пунктів країни найбільшого антропогенного навантаження від 
стаціонарних джерел забруднення (понад 100 тис. т викидів забруднюючих 
речовин) зазнала  атмосфера міста Українки. Динаміку викидів в повітря цього 
міста в останні роки наведено на рис.2. Зрозуміло, що висока питома вага 
Київської області у викидах регіону зумовлена вкладом, зокрема, міста 
Українки у загальні обсяги викидів, тобто вклад міст і районів у загальне 
забруднення атмосфери відрізняється у рази. 
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Рис.2. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

м. Українка, тис. т.  
Внаслідок забруднення атмосфери відбувається зміна його складу і 

властивостей, утворення певних сполук, які можуть негативним чином 
впливати на здоров’я людей, зокрема у районах постійного поширення 
інтенсивних викидів.  Особливу небезпеку становлять викиди парникових газів 
(діоксину вуглецю, метану, оксиду азоту та ін.), які затримують інфрачервоне 
випромінювання земної поверхні і призводять до змін клімату. 

При загальному зростанні водокористування по всіх областях, крім 
Києва, зростають і обсяги забруднюючих речовин, які надходять у водні 
об’єкти практично на всій території регіону. Це стосується головної водної 
артерії – Дніпра, а також величезної кількості інших поверхневих водойм. 

Величезне значення для здоров’я населення відіграє забезпеченість 
населення і населених пунктів регіону чистою водою і послугами 
водопостачання і водовідведення. Протягом останніх років будь-яких суттєвих 
змін в цьому не відбувається, цілодобовим водопостачанням на 100% 
забезпечені жителі Києва, від 60 до 90% - жителі Житомирської області, від 25 
до 50% - жителі Черкаської області і від 5 до 25 жителі Чернігівської області. 
Величина цього показника в основному залежить від сільських населених  
пунктів, де  централізоване  водопостачання  взагалі  відсутнє. При цьому 
Житомирська область входить до переліку областей з найбільшою кількістю 
водопроводів, що не відповідають санітарним нормам, а м. Київ і Чернігівська 
область, навпаки, не мають таких водопроводів. Питома вага досліджених проб 
води з джерел централізованого питного водопостачання, які не відповідали 
санітарним нормам у 2010-2012 рр. майже в усіх областях Київського 
Придніпров’я поступово зменшується, хоча для сільської місцевості ця 
тенденція неоднозначна (у сільській місцевості Житомирської і Київської 
областей в останні роки зросла частка проб води, яка не відповідає нормам за 
санітарно-хімічними показниками). Отже, регіон потребує реконструкції систем 
водопостачання і каналізації, у т.ч. не тільки у містах.  

Серйозною проблемою, яка викликає алергічні реакції і певні 
захворювання у населення, є зберігання побутових, невідомих та заборонених 
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до використання відходів та хімічних засобів захисту рослин. В районах 
інтенсивного агровиробництва (Черкаська область, південь Київської) на 
території сільськогосподарських підприємств, на складах зберігаються тонни 
пестицидів, які є джерелом подальшого забруднення природного середовища. У 
той же час, показники роботи зеленого господарства України залишаються 
невтішними – за відповідною звітністю, у 2013 р. площа зелених насаджень 
зросла тільки у Київській області на 76,6 га, в інших областях Київського 
Придніпров’я – не відбулося змін, а у Києві вона навіть зменшилась (на 27 га).  

Таким чином, у техногенно перевантажених районах і містах складається 
просторово-часове співвідношення природно-екологічних, економічних і 
соціальних умов, які створюють нестійку систему життєзабезпечення людини і 
суспільства. Пряму кореляцію між рівнем антропогенного навантаження та 
захворюваністю на патології з високим рівнем екологічної залежності 
встановити (на прикладі адміністративних районів окремих областей 
Київського Придніпров’я) нам не вдалося, проте оцінка територіальної 
диференціації показників первинної захворюваності на окремі хвороби 
дозволяє виокремити столицю і столичний регіон як територію із найповнішим 
переліком демографічних проблем та екологозалежних патологій.  

2. Особливості розселення і демографічний тиск. Однією із 
складових техногенного навантаження на територію є демографічний тиск – 
відношення щільності населення в певному адміністративному районі до 
середньої густоти населення у природно-господарському регіоні. Якщо 
демографічний тиск є суттєво більшим за одиницю, то вплив населення на 
територію вважається досить відчутним. В районах, де зосереджено населення, 
як правило, розташовані основні галузі діяльності і підприємства, що тільки 
збільшує демографічний вплив. В Київському Придніпров’ї «демографічно 
перевантаженим» станом на кінець 2012 р. є (за виключенням безпосередньо 
Києва) Києво-Святошинський район (концентрація населення тут перевищує 
середній по природно-господарському регіону показник щільності населення в 
5 разів), підвищену щільність населення мають Бородянський, Броварський 
райони Київської, Христинівський район Черкаської області  (рис.3).  

З коефіцієнтом демографічного тиску вищим за одиницю виділяються 
також у Житомирській області Житомирський район, у Київській області – 
Васильківський, Обухівський, Богуславський райони, у Черкаській області – 
Монастирщенський, Корсунь-Шевченківський, Звенигородський, 
Городищенський, Черкаський райони. Чернігівська область є найменш 
заселеною, причому показник демографічного тиску на територію в усіх 
районах області не перевищує 0,9. Таким чином, за декількома виключеннями, 
щільність населення продовжує відбивати у своєму рисунку природні умови 
(комфортність) і історичні особливості заселення Київського Придніпров’я. 
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Рис. 3. Демографічний тиск на територію адміністративних районів і 

найбільших поселень Київського Придніпров’я, 2012 р.  
3. Медико-демографічна ситуація. На початок 2013 р. у Київському 

Придніпров’ї проживало 8182,6 тис. осіб, з них більше третини – у столиці 
держави, що ще раз засвідчує вкрай нерівномірне його розміщення територією 
регіону. За період 2002-2012 рр. населення зменшилось на 233,1 тис. осіб, що 
дорівнює населенню великого українського міста, такого, як Кіровоград. Отже, 
проблема депопуляції населення у даному регіоні залишається дуже гострою, 
що є наслідком впливу загальних тенденцій постаріння і відкладення 
народжень, а також наслідком впливу специфічних соціально-економічних та 
екологічних проблем. Зокрема, Чернігівська область вже багато років поспіль 
посідає останні місця за рівнем природного приросту, а найближчі до Києва 
обласні центри – Житомир, Черкаси, Чернігів (незважаючи на порівняно кращу 
ситуацію з відтворенням населення у порівнянні з сільською місцевістю) 
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посилено «віддають» своє населення не тільки природно, але і через 
інтенсивний міграційний відтік.  

 
Таблиця 1. Динаміка основних медико-демографічних показників у Київському 

Придніпров’ї, 2002-2012 рр. 
Число 

народжених 
живими на 

1000 
населення 

Загальний 
показник 

смертності на 
1000 

населення 

Компенсація 
смертності 
народжува-

ністю, % 

Дитяча 
смертність на 

1000 
народжених 

живими 

Очікувана 
тривалість 
життя при 
народжені, 

років 

Адміністративно-
територіальна 

одиниця 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 
Житомирська  8,9 12,2 17,1 16,3 52,05 74,85 10,3 8 67,6 69,1 
Київська  7,7 12,2 16,7 15,8 46,11 77,22 9,87 5,7 67,1 69,6 
Черкаська  7,4 10,1 17,6 16,2 42,05 62,35 11,34 9,6 68,1 70,6 
Чернігівська  7,0 9,4 20,0 18,7 35,00 50,27 11,04 9,2 67 69,6 
м. Київ 8,1 12,0 10,6 9,8 76,42 122,45 9,4 7,8 70,1 72,8 
Україна 8,1 11,4 15,7 14,5 51,59 78,62 10,3 8,4 67,6 70,4 

Укладено за даними Держслужби статистики України 
Проте, як свідчать дані табл.1, темпи зменшення населення дещо 

уповільнилися: якщо у 2002 р. народжуваність компенсувала смертність в 
середньому десь на 50%, тобто наполовину, то у 2012 р. в середньому на 77%, 
що наближається до середньоукраїнського показника. Хоча досягнуто це, 
насамперед, за рахунок показників демографічного розвитку Києва, де 
народжуваність живими значно перевищує смертність населення.  

Але ж і внутрішньорегіональна динаміка показників природного 
відтворення і малюкової смертності за 10 років виглядає досить позитивно 
(рис.4). Виключення знову ж таки становить Чернігівська область 
(Чернігівський, Козелецький, Куликівський, Коропський та деякі інші райони), 
де населення скорочується дуже інтенсивно, а також зростає малюкова 
смертність.  

Що стосується загальної картини захворюваності, то вона різна для 
різних груп хвороб. Особливу небезпеку становить захворюваність на соціальні 
хвороби, яка має тенденцію поширення в густозаселених районах і містах. Як 
бачимо з табл.2, за період 2002-2012 рр. захворюваність усіма формами 
туберкульозу зросла у Київській області і Києві, а також у Черкаській області. 
Психічних розладів було виявлено значно більше у Київській Черкаській 
Чернігівській областях.  

Звертає на себе увагу онкозахворюваність, яка є однією з 
найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. 
Захворюваність і смертність від раку зростають катастрофічними темпами у 
зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням 
населення. Київська область з Києвом, а також Черкаська область відрізняються 
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особливо значним зростанням числа всіх випадків поширеності раку на 100 тис. 
населення, які перевищують середній рівень по Україні. 

 
Таблиця 2. Динаміка окремих показників здоров’я населення, 2002-2012 рр.  

Захворюваність 
туберкульозом на 
100000 населення 

Усi випадки раку 
(розповсюдженість) на 
100000 населення 

Розповсюдженість 
хвороб нервової 
системи та органів 
чуття, на 100000 
населення 

Адміністративно-
територіальна 
одиниця 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 
Житомирська  75,6 69 1655,8 2002 3610 3561 
Київська  56,8 68 1719,8 2592 6312,3 6703 
Черкаська  55,6 62 1791 2535 6125,9 5266 
Чернігівська  73,6 62 1661,2 2290 6566,9 6104 
м. Київ 38,4 41 1737,9 2537 6271,6 8449 
Україна 75,6 68 1655,8 2314 4434,6 4864 

Укладено за даними Держслужби статистики України 
Загалом рівень загальної захворюваності на всіх територіях змінюється 

хвилеподібно – зростає, спадає, що не можна сказати про поширеність хвороб.  
Тут  спостерігається чітка тенденція до їх збільшення.  Причому на фоні інших 
територій чітко виділяється столиця і Київська область (табл. 2). У структурі 
поширеності хвороб переважають  хвороби системи кровообігу, хвороби  
органів  травлення, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. При зменшенні 
первинної захворюваності слід констатувати накопичення хронічної патології 
серед населення, що зумовлює погіршення суспільного здоров’я.  

4. Самооцінка стану здоров’я населення. Рівень оптимізму-песимізму в 
оцінці стану власного здоров’я в областях Київського Придніпров’я має суттєві 
відміни. (рис.5). Найбільша частка осіб, які оцінюють свій стан здоров’я як 
добрий – у Житомирській та Київській областях та м. Києві, найбільша частка 
тих, хто оцінює стан здоров’я як негативний – у Чернігівській та Черкаській 
областях. Загалом це корелює з відмінностями у частці осіб, які повідомили, що 
хворіли за останні 12 місяців – таких було більше у Чернігівській і Черкаській 
областях і у м. Києві. Впродовж чверті століття на стан здоров’я людей та 
довкілля у регіоні впливає одна з найбільших катастроф сучасності – аварія на 
Чорнобильській АЕС. Радіоактивне забруднення продовжує становити ризик 
для здоров’я населення, особливо в сільській місцевості, спричиняє перешкоди 
економічному розвитку. Значення впливу забруднення, в основному, залежить 
від інтенсивності радіоактивного впливу, зумовленого здебільшого внутрішнім 
опроміненням при споживанні забруднених харчових продуктів. Цікаво, але 
оцінка  респондентами впливу наслідків Чорнобильської катастрофи є доволі 
строкатою. 
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Рис.4. Природне відтворення населення в адміністративних районах  

Київського Придніпров’я, 2002-2012 рр.
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Наприклад, Чернігівська область виділяється серед інших областей Київського 
Придніпров’я тим, що там зафіксовано найбільша частка респондентів, які 
вважають, що наслідки катастрофи ніяк не вплинули на стан їх здоров’я, але 
разом з тим – і найбільша частка тих, хто вважає, що катастрофа вплинула, і 
досить серйозно.  

 
Рис. 5. Самооцінка стану свого здоров’я респондентами вибіркового 

обстеження домогосподарств, 2013 р. 
Висновки і перспективи подальших розвідок. Медико-демографічні 

показники, включаючи малюкову смертність, найбільш повно відображають 
складну картину впливу на популяційне здоров’я факторів соціально-
економічної і екологічної природи, і в силу цього є адекватними 
вимірювачами добробуту і суспільного здоров’я у Київському Придніпров’ї 
як регіоні зі значним антропогенним навантаженням на природне 
середовище. Аналіз поширення захворювань, як і самооцінка стану свого 
здоров’я мешканцями чотирьох областей, свідчать про значну територіальну 
диференціацію окремих показників. Особливу небезпеку становить 
захворюваність на соціальні хвороби, з локалізацією у густозаселених 
районах і містах, на туберкульоз і різні випадки раку – Київ, Київська і 
Черкаська області. Особливо інтенсивне постаріння населення у 
Чернігівській області традиційно зумовлює негативи у стані і оцінці проблем 
зі здоров’ям у жителів Чернігівської області. 
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Незважаючи на факт беззаперечного впливу радіаційного та інших 
видів забруднення на поширення окремих захворювань у районах з 
найгіршою екологічною обстановкою, прямого кореляційного зв’язку між 
станом здоровя та ступенем напруженості екологічної ситуації встановити не 
вдалося. Отже, покращення медико-демографічної ситуації перебуває у 
площині вирішення соціально-економічних проблем, забезпеченості 
медичною інфраструктурою, належної зайнятості населення. Але фактор 
більш глибокого і всебічного пошуку взаємозв’язків на різних рівнях 
територіальної ієрархії залишається на порядку денному географічних 
досліджень.  
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Київського Придніпров’я). В статті аналізуються сучасна динаміка медико-
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demographic indicators in Kiev Dnieper in connection with the environmental 
situation. 

Keywords: environmental situation, medical geography, public health, 
population geography. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ОЦІНКА ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФОРМ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Ключові слова: самоорганізація населення, фактори, соціально-
економічне зростання. 
 

Вступ. Постановка проблеми. На сьогодні одним із вагомих елементів 
розвитку, і в той же час фактором впливу на соціально-економічний розвиток 
територій, є самоорганізація населення. Самоорганізація населення сприяє 
підвищенню всіх показників соціально-економічного розвитку регіонів 
шляхом знаходження коштів, робочої сили та методично-інформаційної 
підтримки населення для вирішення нагальних соціально-економічних 
проблем тієї чи іншої території. В свою чергу, рівень розвитку процесу 
самоорганізації населення зростає в залежності від рівня розвитку 
відповідних соціально-економічних показників розвитку тієї чи іншої 
території. Аналіз самоорганізації населення та факторів, що спричиняють її, є 
важливим для розбудови нового механізму регіонального розвитку територій 
з урахуванням сучасних тенденцій децентралізації влади, місцевого 
самоврядування, можливостей та ресурсів територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 
аспекти самоорганізації населення та фактори впливу їх функціонування 
знайшли своє відображення у працях О.С. Орловського, А.С. Крупника, 
Н.В. Мішиної, К.В. Терзіанової та інших. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою 
дослідження є визначення особливостей основних факторів впливу, які 
можуть як сприяти, так і стримувати соціальний-економічний розвиток 
територій та форм самоорганізації населення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день, багато науковців 
та політичних діячів говорять про важливість самоорганізації населення, як 
нового механізму покращення рівня соціально-економічного розвитку 
регіонів. Особливої актуальності набула ця проблема в сучасних умовах 
загострення соціально-економічної ситуації у державі в умовах анексії АР 
Крим і 
м. Севастополя Російською Федерацією і проведенням антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганській областях. 
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Проте результативність діяльності процесу самоорганізації населення в 
Україні важко виміряти у кількісних показниках. Основними причинами 
цього є відносно «юний вік» процесу самоорганізації населення в України; 
відсутність затвердженої методики збирання статистичної інформації, яка б 
стосувалась саме процесу самоорганізації населення; низький рівень 
поінформованості громадськості про діяльність форм самоорганізації 
населення; здійснення самоорганізаційної діяльності здебільшого на 
локальному рівні та точкове зосередження форм самоорганізації населення. 

На сучасному етапі розвитку самоорганізація населення схожа на 
«пазл», який складається з багатьох елементів, сукупна дія яких створює 
суцільну картину, результатом якої є покращення соціального рівня життя 
населення та подолання диспропорцій між регіонами країни.  

Для вибудування загальної картини впливу самоорганізації населення 
на соціально-економічний розвиток регіонів України в контексті 
взаємовпливу, взаємозв’язків соціально-економічного стану розвитку 
регіонів, поширення та діяльності форм самоорганізації населення варто 
розглянути сукупність певних факторів, що впливають на розвиток 
самоорганізації населення в Україні. 

Фактори, що притаманні певному регіону суттєво впливають на 
виникнення та функціонування форм самоорганізації населення регіону, які 
своєю діяльністю впливають на підсилення чи згладження дії факторів, які є 
відображенням соціально-економічних тенденцій розвитку регіону. 

Фактори, що впливають на самоорганізацію населення, в свою чергу є 
сферами діяльності форм самоорганізації, особливо якщо вони мають 
негативний вплив на соціально-економічний розвиток регіонів країни. 

Для визначення рівня впливу та взаємопов’язаності самоорганізації 
населення та показників, що характеризують соціально-економічний 
розвиток регіонів нами був використаний факторний аналіз, що дає змогу 
визначити найсуттєвіші фактори розвитку форм самоорганізації населення в 
Україні. 

В основу факторного аналізу покладено твердження про те, що 
множину взаємопов’язаних (корельованих) показників, які характеризують 
певний суспільно-географічний процес, можна представити меншою 
кількістю гіпотетичних змінних – факторів (ранжованих за силою впливу) та 
множиною незалежних залишків.  

В даному дослідженні факторний аналіз здійснюється шляхом 
виконання чотирьох етапів розрахунків: кореляційний аналіз показників, що 
характеризують вплив чинників; визначення оптимальної кількості факторів, 
шляхом обрахунку дисперсії кожного фактору; визначення конкретних 
показників, що становлять зміст кожного фактору; обрахунок факторних ваг 
регіонів України. 

Для здійснення факторного аналізу було використано 18 показників, 
що обрані та розподілені на основі визначення найбільш важливих напрямів 
соціально-економічної діяльності в регіонах та проблемними сферами в яких 
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здійснюють свою діяльність форми самоорганізації населення: 1 – кількість 
наявного населення (осіб); 2 – кількість міського населення (осіб); 3 – 
кількість сільського населення (осіб); 4 – валовий регіональний продукт 
(млн.грн.); 5 – доходи населення (млн.грн.); 6 – витрати населення (млн.грн.); 
7 – кількість утворених відходів (тонн); 8 – кількість населення зайнятого 
економічною діяльністю (тис.осіб); 9 – кількість безробітного населення 
(тис.осіб); 10 – протяжність вулично - дорожньої мережі (км); 11 – кількість 
котелень; 12 – кількість водопроводів; 13 – міський житловий фонд (тис. м2); 
14 – сільський житловий фонд (тис. м2); 15 – кількість сміттєзвалищ; 
16 – кількість сміттєзвалищ, що не можуть використовуватись, 17 – кількість 
пенсіонерів на 1000 осіб; 18 – соціальна допомога (млн.грн.). 

На першому етапі здійснюється визначення зв’язку між кількістю форм 
самоорганізації населення в Україні та всіма іншими показниками, тобто 
проводиться кореляція, визначення коефіцієнту кореляції (таблиця 1). 

Коефіцієнт кореляції може бути від -1 до +1, «+» - означає що зв'язок 
прямий, а «-» - зв'язок зворотній. Чим ближче коефіцієнт до 1, тим тісніший 
лінійний зв'язок. 

Таблиця 1  
Результати кореляційного аналізу показників, що характеризують 

вплив чинників (розрахунок за допомогою програми «STATISTICA») 
 

№ 
з/п 

Показники, що впливають на функціонування та 
діяльність форм самоорганізації населення 

Кількість форм 
самоорганізації 

населення 
1.  Кількість наявного населення 0,352 
2.  Кількість міського населення 0,275 
3.  Кількість сільського населення 0,101 
4.  Валовий регіональний продукт 0,155 
5.  Доходи населення 0,211 
6.  Витрати населення 0,134 
7.  Кількість утворених відходів 0,263 
8.  Кількість населення зайнятих економічною діяльністю 0,342 
9.  Кількість безробітного населення 0,408 
10.  Протяжність вулично- дорожньої мережі 

 

0,236 
11.  Кількість котелень 0,328 
12.  Кількість водопроводів 0,177 
13.  Міський житловий фонд 0,326 
14.  Сільський житловий фонд 0,031 
15.  Кількість сміттєзвалищ 0,043 
16.  Кількість сміттєзвалищ, що не можуть 

використовуватись 
0,114 

17.  Кількість пенсіонерів на 1000 осіб 0,096 
18.  Соціальна допомога 0,372 

Складено за матеріалами [1, 2]  
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Результати розрахунків залежності між кількістю форм самоорганізації 
населення в Україні та всіма іншими показниками дозволяє зробити 
висновок, що найбільш суттєво на кількість форм самоорганізації населення 
в Україні впливають наступні показники: 9 – кількість безробітного 
населення, 
18 – соціальна допомога, 1 – кількість наявного населення, 
8 - кількість населення зайнятих економічною діяльністю, 11 – кількість 
котелень, 13 – міський житловий фонд, 2 – міське населення. 

Наступним етапом є визначення оптимальної кількості факторів, 
шляхом обрахунку дисперсії кожного фактору, яка дорівнює сумі квадратів 
факторних навантажень усіх показників на кожний фактор (таблиця 2). 

Для визначення оптимальної кількості факторів були використані такі 
критерії: за кумулятивними відсотками – як визначальні обираються ті 
фактори, що сумарно охоплюють приблизно три чверті вихідної інформації 
(тобто кумулятивний відсоток повинен бути більше 75 %); за критерієм 
Кайзера – обираються тільки фактори з дисперсією понад 1 (таблиця 2). 

Таблиця 2  
Результати обрахунку дисперсії для визначення кількості факторів 

(розрахунок за допомогою програми «STATISTICA») 
Абсолютне 
значення 
дисперсії  

Відносне 
значення 
дисперсії  

Кумулятивна 
дисперсія  

Кумулятивний 
відсоток 

 
8,914731 49,52628 8,91473 49,52628 
3,554272 19,74595 12,46900 69,27224 
1,429181 7,93989 13,89818 77,21213 
1,211883 6,73268 15,11007 83,94482 

Складено за матеріалами [1, 2]. 
 

У даному дослідженні за критерієм кумулятивних відсотків перші три 
фактори пояснюють понад 77,21 % загальної дисперсії, а за критерієм 
Кайзера варто виділити 4 фактори з дисперсією більше 1. 

 

Крім того для вирішення питання, яка кількість факторів є 
оптимальною, варто також скористатись критерієм «кам’янистого осипу» 
Кеттеля, на основі якого будуємо графік дисперсії, на якому знайдено таке 
місце, де зменшення власних значень зліва на право максимально 
уповільнюється (див. рис. 1). Відповідно до цього критерію можна виділити 3 
фактори. Отже, згідно розглянутих критеріїв доцільно виділити тільки 3 
фактори, що впливають на виникнення та діяльність форм самоорганізації 
населення в Україні. 
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Рис.1 – Графік «кам’янистого осипу» Кеттеля 

Побудовано за матеріалами [1, 2]. 

Третім етапом, після визначення кількості факторів є обернення осей 
координат, на основі варімаксного обернення, з метою визначення 
конкретних показників, що становлять зміст кожного фактору. Показник 
включається до того фактора, факторне навантаження на який є найбільшим. 
Якщо факторні навантаження показника на кожний з факторів менші за 0,7, 
то цей показник був виключений з аналізу, оскільки він є статистично 
незначущим.  

Отже, в даному дослідженні І фактор формують 9 показників: 1, 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 13, 18 (кількість наявного населення, міське населення, валовий 
регіональний продукт, доходи населення, витрати населення, кількість 
населення зайнятих економічною діяльністю, кількість безробітного 
населення, міський житловий фонд, соціальна допомога), ІІ фактор 
формують 2 показники: 3 та 14 показники (кількість сільського населення, 
сільський житловий фонд), ІІІ фактор представлений 1 показником: 17 - 
кількість пенсіонерів на 1000 населення (таблиця 3). 

Таблиця 3  
Факторні навантаження показників, що характеризують вплив чинників 

на розвиток та функціонування форм самоорганізації населення в Україні 
(розрахунок за допомогою програми «STATISTICA») 

Області Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
Населення -0,977310 0,112027 -0,072433 
Міське -0,967579 -0,153131 0,111478 
Сільське 0,089497 0,836898 -0,385245 
ВРП -0,873157 -0,332803 -0,174940 
Доходи -0,936172 -0,244732 -0,152606 
Витрати -0,890084 -0,282536 -0,202894 
Відходи -0,527371 0,147587 -0,022553 
Зайнятість -0,985404 0,059455 -0,059912 
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Безробітні -0,924787 0,184444 0,016205 
Дороги -0,407391 0,676533 0,211540 
Котельні -0,508464 0,611713 0,243574 
Водопроводи -0,099801 0,423027 0,450575 
Міський житловий фонд -0,984677 -0,092970 0,074310 
Сільський житловий 
фонд 0,082050 0,883342 -0,187869 

Сміттєзвалища 0,080707 0,672959 -0,245399 
Закриті смиттєзвалища -0,278050 0,469669 -0,219396 
Пенсіонери -0,133227 0,186208 0,839754 
Соціальна допомога -0,983655 0,012039 0,047107 
Expl.Var 8,914731 3,554272 1,429181 
Prp.Totl 0,495263 0,197460 0,079399 

Складено за матеріалами [1, 2]. 
 

Перший фактор можна інтерпретувати як соціально-географічний, що 
включає в себе економіко – географічні та соціально-демографічні чинники. 
Соціально-географічний фактор є найбільш впливовим на розвиток та 
функціонування форм самоорганізації населення, як в позитивному так і в 
негативному значені. В свою чергу діяльність форм самоорганізації суттєво 
згладжує негативний вплив на показники розвитку соціально-географічного 
фактора. 

Проте вплив соціально-географічного фактора є двостороннім, як 
позитивним так і негативним, а також умовним, так як крім математичних 
підрахунків є ще загальні тенденції які можна спостерігати в регіонах 
України і вони не є лінійними, а дещо виходять за рамки прийнятих норм та 
тенденцій. 

Отже, опираючись на математичні спостереження та 
загальнонаціональні тенденції можна зробити певні висновки Найбільша 
кількість форм самоорганізації населення спостерігається в регіонах з 
високою кількістю населення, значним рівнем урбанізації (високий рівень 
міського населення), високим рівнем валового регіонального продукту, 
доходами, міським житловим фондом, високим рівнем економічної 
зайнятості населення, наданням соціальної допомоги. На перший погляд такі 
чинники мають позитивний вплив і значно впливають на розширення 
можливостей населення до самоорганізації та характеризують регіони, як 
території з великими можливостями та високим рівнем досвідченості в сфері 
створення самоорганізації та їх діяльності. Проте з іншого боку такі чинники 
породжують підґрунтя для потреби у діяльності форм самоорганізації, так як 
регіони з високим рівнем населення мають низку проблем, що стосуються 
вчасного та якісного надання соціально-економічних послуг, особливо це 
стосується сфери житлово-комунального обслуговування, надання соціальної 
допомоги з боку держави. 
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Друга частина показників, що формують соціально-географічний 
фактор здійснює негативний вплив на розвиток регіонів, чим і породжує 
виникнення форм самоорганізації, що покликані вирішувати проблеми цих 
територій. До таких показників відносяться витрати населення (висока частка 
доходів населення йде на витрати у сфері житлово-комунального 
обслуговування, та вирішення інших проблем породжених проблематикою 
регіону), рівень безробіття населення. 

Другий фактор можна інтерпретувати як «сільський», так як до нього 
відносяться кількість сільського населення та сільський житловий фонд. Цей 
фактор показує більше проблематику регіонів, а ніж позитивний вплив. На 
сьогоднішній день сільське населення та їх житловий фонд характеризується 
масою проблем, особливо це стосується відсутності опалення, 
централізованого водопостачання, водовідведення, перероблення та 
вивезення сміття, наявності об’єктів з надання соціальних послуг. В 
місцевості де влада не в змозі повноцінно забезпечити населення повним 
пакетом соціальних послуг, населення намагається отримувати ці послуги на 
основі форм самоорганізації та проектів міжнародних організацій. 

Третій фактор характеризується наявністю високої частки пенсіонерів 
та їх соціальною позицією. Як правило значна кількість пенсіонерів не 
породжує кількісного збільшення форм самоорганізації населення на основі 
їх участі, так як населення пенсійного віку не схильне до утворення форм 
самоорганізації, у зв’язку з дотриманням «радянських» традицій за якими всі 
соціально-економічні послуги надавались державою та відповідно до вікових 
характеристик цієї групи населення. Проте ця група населення є однією з 
найменш захищених і потребує результатів діяльності форм самоорганізації 
найбільше. Тому на територіях з великою кількістю пенсіонерів форми 
самоорганізації населення є не чисельними і такими, що ініціюються в 
більшій мірі молодшими віковими групами. 

При переведені отриманих даних у відсотки виявляється, що суспільно-
географічний фактор є найбільш впливовим, оскільки охоплює 49,5 %. 
Другий за силою впливу є фактор сільської місцевості – 19,7 %, третім – 
фактор старіння населення – 7,9 %. 

Четвертим етапом дослідження за допомогою факторного аналізу є 
обрахунок факторних ваг, тобто який фактор в яких областях найбільш 
виражений, на основі статистичних даних 2013 року (табл.4). Найбільший 
вплив мають фактори з показником 0,9 і вище. Показники зі знаком «-» 
означають найменший вплив (прояв) даного фактора.  

Перший фактор (соціально-географічні) показники найбільше 
проявляються в Чернівецькій області, а також Тернопільській, Волинській, 
Херсонській областях. Найменший вплив цього фактору відчувають 
Донецька, Дніпропетровська області, міста Київ та Севастополь. 
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Таблиця 4  
Матриця факторних ваг (розрахунок за допомогою програми 

«STATISTICA») 
Факторні ваги Регіони Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

АР Крим -0,04992 0,26196 0,11273 
Вінницька 0,23763 1,43400 -0,56688 
Волинська 0,75670 -0,51074 0,04315 
Дніпропетровська -2,11717 0,76277 -0,48240 
Донецька -3,04277 -0,09713 1,04682 
Житомирська 0,37847 0,50356 0,52500 
Закарпатська 0,60787 0,51496 -2,43916 
Запорізька -0,06180 -0,64090 0,59498 
Івано-Франківська 0,47109 0,22721 -0,89942 
Київська -0,11568 1,25343 0,72603 
Кіровоградська 0,63014 -0,12623 0,61839 
Луганська -0,63804 -0,41187 1,28308 
Львівська -0,35318 1,26794 -1,92216 
Миколаївська 0,49722 -0,34943 0,42297 
Одеська -0,53276 1,34853 -0,72045 
Полтавська 0,07209 0,88582 0,72105 
Рівненська 0,60410 0,06694 -0,33221 
Сумська 0,51704 -0,22393 -0,49406 
Тернопільська 0,79545 -0,52672 -0,34333 
Харківська -1,06232 0,05629 0,49845 
Херсонська 0,67464 -0,28680 0,46990 
Хмельницька 0,45464 0,05165 0,78778 
Черкаська 0,36227 0,17757 1,15443 
Чернівецька 0,99860 -0,66040 -1,22557 
Чернігівська 0,46270 0,38138 1,34630 
м. Київ -1,83285 -3,20662 -1,65465 
м. Севастополь 1,28582 -2,15324 0,72921 

Складено за матеріалами [1, 2]. 
Другий фактор (сільське населення та сільський житловий фонд) 

найбільший прояв має у Вінницькій, Одеській, Львівській, Київській 
областях, а найменший у містах Києві, Севастополі та Запорізькій області. 

Третій фактор (населення пенсійного віку) суттєвий вплив має в АР 
Крим, Харківській, Київській, Одеській областях. Найменший прояв третього 
фактору спостерігається в Дніпропетровській області та м. Севастополі. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, на основі 
факторного аналізу було визначено три групи факторів, що впливають 
функціонування та розвиток форм самоорганізації населення, з яких 
найбільший вплив має соціально-економічний фактор. На основі визначених 
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факторів можна виділити сфери соціально-економічного розвитку, що 
потребують втручання з боку держави та громадськості, а також розроблення 
механізмів покращення їх стану.  
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Дорошенко В.І., Олійник С.Л. Оцінка чинників виникнення та 

діяльності форм самоорганізації населення в Україні 
Визначено особливості чинників, що впливають на виникнення та 

функціонування форм самоорганізації населення в Україні та описано 
методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За 
допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники, проведено 
їх інтерпретацію та аналіз. 

Ключові слова: самоорганізація населення, фактори, соціально-
економічне зростання. 

 
Дорошенко В.И., Олейник С.Л. Оценка факторов возникновения и 

деятельности форм самоорганизации населения в Украине 
Определены особенности факторов, влияющих на возникновение и 

функционирование форм самоорганизации населения в Украине, а также 
описаны методические аспекты применения факторного анализа при их 
исследовании. С помощью факторного анализа определены существенные 
факторы, проведено их интерпретацию и анализ.  

Ключевые слова: самоорганизация населения, факторы, социально-
экономический рост. 

 
 
Doroshenko V.I., Oliinyk S.L. Assessment of factors of emergence and 

activity of forms of self-organization of the population in Ukraine 
The specific features of the factors influencing emergence and functioning of 

forms of self-organization of the population in Ukraine are determineted, and the 
methodical aspects of application of the factorial analysis at their research are 
described. Essential factors are defined by the factorial analysis, is spent them 
interpretation and the analysis.  

Keywords: self-organization of the population, factors, social and economic 
growth. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ 
В УКРАЇНІ 

 
Ключові слова: міграція, молодь, молодіжна міграція, мобільність, 

міграційний оборот. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Молодіжні міграції є досить 

різноманітними та поширеними. В контексті міграції молоді люди визнані 
однією з найбільш мобільних соціальних груп. Так, молодь становить 30,0% 
від усіх мігрантів в світі. Тому невипадково, що молодіжна міграція все 
частіше стає предметом досліджень. Особливістю міграційного руху 
молодого населення України є його орієнтація на високорозвинені регіони, а 
основним напрямком залишається переміщення населення з регіональної 
периферії до обласних центрів та їх приміських зон. Така тенденція не лише 
зумовлює демографічні диспропорції, зокрема старіння населення, в 
сільській місцевості та малих містах, а й пришвидшує процеси депопуляції 
окремих територій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика молодіжної 
міграції привертає до себе увагу багатьох фахівців. Дослідження 
різноманітних аспектів міграцій, що здійснюються молодими особами, 
висвітлено в працях експертів міжнародного рівня, таких як Д. Маккензі, Д. 
Массей тощо. Подібними дослідженнями в Україні займаються науковці 
НАН України, зокрема представники Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи – Е.М. Лібанова, О.В. Позняк, І.П. Майданік, О.А. 
Малиновська. Також відомі напрацювання в даній сфері С.В. Рязанцева, Н.І. 
Карпачової, О.М. Балакірєвої і ін. Так як молодь становить значну частину 
усіх мігрантів в Україні, дослідження особливостей її переміщень завжди 
залишатимуться актуальними.  

Формування цілей. Постановка завдання. Метою даної статті є 
аналіз міграційної активності молоді в Україні, для реалізації якої були 
вирішені певні завдання. Проаналізовано динаміку міграційної мобільності 
молоді в контексті демографічних перетворень та показано сучасні 
міграційні тенденції молодих осіб з урахуванням їх цілей та напрямів 
переміщення.    

Виклад основного матеріалу. Молодь у нинішніх її вікових межах 
(згідно з чинним вітчизняним законодавством, до молоді належить віковий 
контингент 15-34 років) становить вагому частку населення країни.  

На початок 2013 року в Україні проживало 12 982 883 молодих людей, 
що складало 28,6% від загальної чисельності населення. Зокрема, чоловіки 
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становлять 51,0% серед усього молодого населення України, а частка 
сільського молодіжного контингенту становила 27,0% (3 851 483 осіб).  

Динаміка чисельності молоді в Україні за типом поселень чітко 
відображає наслідки демографічних хвиль та специфіку міжпоселенської 
міграції в країні, а саме – масовий відтік молодих людей із сільської 
місцевості до міст. Частка молодих городян у загальній чисельності 
молодіжних контингентів наразі становить 73,0%, при тому що питома вага 
усього міського населення в Україні складає 68,5%.  

Коефіцієнт сальдо міграцій населення України в 2013 році був 
додатним і становив 7,0 ‰, а коефіцієнт сальдо міграції молоді віком 15-34 
роки складав 1,5 ‰. З рис.1 видно, що значною мобільністю вирізняється 
молодь віком від 17 до 23 років, тобто мова йде про міграційні переміщення 
населення в освітніх цілях. Крім того, в даній віковій категорії 
найактивнішими є саме чоловіки. У цілому коефіцієнт сальдо міграції 
молодих чоловіків у 2013 році становив 2,1‰, а жінок – 1,0 ‰. 
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Рис. 1. Відносне сальдо міграції молоді за віком і статтю в Україні, 2013 

рік, ‰ 
Складено автором на основі [3]  
 

У віці 24-27 років активність молодих мігрантів серед жіночого 
населення дещо перевищила відповідні показники серед чоловіків, але вже 
починаючи з 28-річного віку тренд знову набуває попередніх співвідношень, 
коли частка мігрантів-чоловіків переважає над часткою мігрантів-жінок. 

Відповідно до таблиці 1, сальдо міграцій молоді України на початку 
ХХІ століття було від’ємним і лише у 2006 році набуло додатних значень. 
Зокрема, міграційне сальдо чоловічого населення стало додатнім трохи 
раніше – у 2005 році. Як видно з таблиці, перехід від міграційного спаду до 
міграційного приросту гальмувався міграційними процесами серед молодих 
жінок. Міграційний приріст за рахунок молодих мігрантів у 2006 році 
забезпечувався майже на 36,0%, у 2007 році – на 37,5%, у 2008 році – на 
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30,2%, у 2009 році – на 24,6%, а вже у 2013 році – на 38,5%. Крім того, біля 
90,0% міграційного приросту населення у віці 15-34 років зумовлено 
міграцією чоловіків.  

 Таблиця 1. 
Сальдо міграції чоловіків і жінок віком 15-34 років в Україні у 2002-2013 

рр., тис. осіб 
Роки Обидві статті Чоловіки Жінки 
2002 -11,0 -4,1 -6,9 
2003 -8,9 -3,5 -5,5 
2004 -4,0 -1,1 -2,9 
2005 -0,2 0,9 -1,1 
2006 5,1 4,5 0,6 
2007 6,3 5,7 0,6 
2008 4,5 3,5 1,0 
2009 3,3 2,4 0,9 
2010 0,4 0,5 0,3 
2011 0,4 0,4 0,3 
2012 3,9 5,5 2,1 
2013 1,5 2,1 1,0 

Складено автором на основі [3] 
 

Відповідно до статистичний даних частка молоді у загальному 
міграційному обороті України у 2013 році становила 62,8%. Відповідно до 
статево-вікової піраміди на рисунку 2 чітко видно два піки міграційної 
активності молоді – у 17 років та в 22 роки. Перший пік активності припадає 
на етап, коли 17-річні чоловіки і жінки закінчують навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах і включаються в навчальну міграцію. 
Другий пік, в якому беруть участь випускники ВНЗ, пов’язаний із 
подальшою міграцію в цілях працевлаштування. Загалом молодь у віці 17-23 
років вирізняється високою активністю пересувань зі зміною місця 
проживання і після 22-річної вікової межі мобільність молоді знижується.  

Слід зазначити, що у загальному міграційному обороті молоді більша 
частка належить жінкам і становить 34,2% серед мігрантів усіх вікових груп 
та 55,8% серед молодих мігрантів. Починаючи з 25-річного віку 
інтенсивність міграційних процесів чоловіків і жінок поступово зрівнюється.  

Крім того, у загальному міграційному обороті досить висока частка 
молодих осіб задіяна саме в міжрегіональній міграції та міграції до країн 
далекого зарубіжжя, що, знову ж таки, відбувається на фоні навчання та 
працевлаштування молоді. Навчальні міграції підлягають загальним законам 
«притягання»-«відштовхування». Так, в умовах відсутності якісних та 
престижних вищих навчальних  закладів в місцях проживання, молоді особи 
змушені їхати на навчання у поселення, де дані структури представлені. Слід 
зазначити, що бажання отримати високоякісну освіту у закордонних 
навчальних закладах з метою підвищення своєї конкурентоспроможності на 
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ринку праці є найважливішим чинником міграції української молоді за 
кордон.  

 Рис. 2. Статево-вікова піраміда міграційно-активної молоді у віці 15-34 років 
в Україні у 2013 році (усі потоки), % загального міграційного обороту 

Складено автором на основі [3]  
 

Відповідно до таблиці 2, у внутрішньорегіональних міграційних 
переміщеннях активну участь беруть молоді жінки (57,0%), тоді як частка 
чоловіків найвища у міграціях стосовно країн близького і далекого 
зарубіжжя (62,3 та 71,7% відповідно). Судячи з цього, слід зробити висновок, 
що із збільшенням відстані міграційного пересування збільшується частка 
чоловіків та зменшується частка жінок-мігрантів.  

Міжрегіональні потоки міграції молоді спрямовані, в основному, до 
найбільш економічно розвинутих регіонів України, які володіють високим 
інноваційним та науковим потенціалом (Київська, Харківська, 
Дніпропетровська, Одеська області тощо).  

Загалом у внутрішніх міграційних потоках бере участь 89,7% молоді, 
тоді як 10,3% надають перевагу країнам далекого і близького зарубіжжя. 
Потрібно підкреслити, що порівняно із 2009 роком у 2013 році зовнішня 
міграційна активність виросла на 5,3 відсоткових пункти, оскільки тенденція 
до навчання і працевлаштування молодих спеціалістів за кордоном щорічно 
зростає.  

Згідно з даними Державної служби статистики України у 2012-2013 
навчальних роках в Україні навчалося понад 49 044 іноземних студентів. У 
2012-2013 навчальних роках, відповідно до даних Державної служби 
статистики, в Україні найбільше навчалося студентів з Туркменістану (10 452 
особи), Китаю (3 180 осіб), Російської федерації (2 878 осіб), Індії (2 627 
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осіб), Йорданії (1 943 особи) та Марокко (1 189 осіб). Також здобувають 
освіту в Україні багато студентів з Туреччини (1 004 особи), Молдови (885 
осіб), Сирійської Арабської Республіки (936 осіб), Ірану (679 осіб), Лівану 
(459 осіб) та Тунісу (463 особи) тощо. Крім того, за українськими знаннями 
їдуть з В’єтнаму (369 осіб), Пакистану (162 особи) і Малайзії (6 осіб) [3].  

 
Таблиця 2.  

Частка молодих чоловіків і жінок у різних міграційних потоках, 2013 
рік, % 

Міграційні потоки Обидві статті 
(% до всього 
населення) 

Чоловіки  Жінки  

Внутрішньорегіональна 
міграція 

60,0 43,0 57,0 

Міжрегіональна 
міграція 

67,9 46,5 53,5 

Близьке зарубіжжя 49,9 62,3 37,7 
Далеке зарубіжжя 70,8 71,7 28,3 

Складено автором на основі [3] 
 
Привабливість української освіти для іноземців проявляється у 

відносній її дешевизні та загальній доступності. Особливо масово іноземці 
почали їхати до України на навчання після введення Болонської системи. 
Крім того, азіати та африканці вважають українську систему освіти 
європейською.  Невисока вартість навчання приваблює в обласні центри 
України все більше закордонних абітурієнтів. Так, Харків за роки 
незалежності країни в чотири рази збільшив кількість іноземних студентів – з 
5 тис. до 20 тис. Зростає їх кількість і в Одесі, Львові та Луганську. У Києві в 
радянські часи навчалися близько 7,5 тис. іноземних гостей, а у 2013 році – 
близько 9 тис. чоловік. Це є вигідним і для економіки нашої держави, 
оскільки, наприклад, у 2012-2013 навчальному році за навчання в Україні 
іноземці заплатили 4,3 млрд. грн. згідно з даними Міністерства освіти і науки 
України [2]. 

Водночас  кількість українців, які виїжджають навчатися за кордон, 
дещо менша (біля 33 000 осіб). Згідно з інформацією Інституту статистики 
ЮНЕСКО п’ятірка країн із найвищою часткою українських студентів 
виглядає так: Росія, Німеччина, Польща, США та Угорщина. В умовах 
зростання вимог молоді до якісної освіти на фоні незмінності територіальної 
організації освітньої системи, роль навчальних міграцій в Україні 
посилюватиметься.  

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Молодіжна 
міграція є частиною загальної міграції населення, зберігає загальні для цього 
явища риси, але має і свої особливості. Міграційні орієнтації молоді 
спрямовані чітко в бік регіонів з кращими умовами життя, в напрямку 
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великих міст. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання серед 
молоді міжнародних потоків і більша їх фемінізація. Особливо слід звернути 
увагу на підвищення рівня нелегальних міжнародних переміщень серед 
молоді в останні роки.  

Малі міста втрачають молоде населення так само інтенсивно, як і 
сільські райони, а депресивні регіони можуть втрачати молодь прискореними 
темпами. Крім того, в міру виснаження ресурсів периферії слід очікувати 
посиленої конкуренції за молодь між великими містами та регіональними 
центрами. Оскільки малі і середні міста відіграють найбільш помітну і 
важливу роль в територіальній організації суспільства, виконуючи функції 
центрів розселення місцевого та регіонального значення, механічний відтік 
населення, особливо молодого, створює загрозу стійкості просторового 
розвитку держави в цілому. Тому різні аспекти молодіжної міграції 
потребують подальшого дослідження. 
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молодежи в Украине. Рассмотрены межпоселенческие аспекты миграции 
молодежи в Украине и раскрыто половые ее характеристики. Показана 
динамика миграционных перемещений молодых людей по годам. Исследованы 
особенности современной миграционной ситуации молодежи в контексте 
общего миграционного оборота населения Украины.  

Ключевые слова: миграция, молодежь, молодежная миграция, 
мобильность, миграционный оборот. 
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Mostova I.  Modern trends of youth migration activity in Ukraine. 
Intersettlement aspects of youth migration in Ukraine and its gender 
characteristics are under investigation. The dynamics of young people migration is 
presented by years. Distinctive features of current migration situation of youth in 
the context of the overall migration turnover in Ukraine are analyzed.  

 Keywords: migration, young people, youth migration, mobility, migration 
turnover. 
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CМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 

ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ДИНАМІКА, ПРИЧИНИ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ 
ВІДМІННОСТІ 

 
Ключові слова: смертність населення, загальний коефіцієнт смертності, 

загальний коефіцієнт дитячої смертності,  структура смертності. 
 
Вступ. Постановка проблеми. У 1990-ті рр. в Україні почалася 

затяжна демографічна криза, яка триває до сих пір. Хоча народжуваність в 
країні поступово зростає (починаючи з 2000 р.), але високі показники 
смертності продовжують визначати процес інтенсивного природного 
зменшення населення. Оскільки існують територіальні відмінності як в 
загальних показниках смертності, так і в їх причинній зумовленості, то аналіз 
ситуації та наступні заходи державної політики необхідно здійснювати, перш 
за все, на регіональному рівні. Гострою дана проблема є і у Херсонській 
області, яка посіла 11 місце за показниками смертності (14,9‰) та 10 місце за 
показниками скорочення населення (-3,5‰) серед регіонів України за 2013 р. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В Україні опрацюванням 
демографічних проблем займаються вчені багатьох академічних і освітніх 
установ, зокрема Інституту географії та Інституту демографії та 
соціологічних досліджень НАН України. Велику кількість теоретико-
методологічних та прикладних питань висвітлено у працях В.О. Джамана, 
В.С. Стешенко, Е.М. Лібанової, А.У. Хомри, І.І. Гудзеляк, І.М. Прибиткової 
та ін. Геодемографічні проблеми південних регіонів України вивчали 
І.О. Пилипенко, С.Б. Куделіна, В.В. Яворська [7]. Значний внесок у вивчення 
демографічних проблем Херсонської області зроблено з виходом посібника 
«Географія Херсонщини» (за ред. І.О. Пилипенко та Д.С. Мальчикової) [2]. 
Проте регіональні аспекти смертності, їх глибинні причини вивчені 
недостатньо, у т.ч. у динаміці, що завжди є фокусом суспільно-географічного 
аналізу[13]. 
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Формування цілей статті, постановка завдання. Метою статті є 
аналіз динаміки та причинності загальної та дитячої смертності у 
Херсонській області на початку ХХІ ст., групування адміністративних 
районів за рівнем смертності населення  та рівнем дитячої смертності. 

Виклад основного матеріалу. У демографії під смертністю розуміють 
процес вимирання поколінь, його трактують як масовий процес, що 
складається з одиничних смертей, які настають у різному віці і з різних 
причин. [6, с. 86]. 

Херсонська область має середні показники смертності порівняно з 
іншими регіонами України – 14,9‰ (середній по Україні показник складає 
14,6‰ на 2013р.), та найвищі серед південних регіонів (Одеська обл.(14‰), 
Миколаївська обл. (14,8‰), АР Крим (13,7‰). За період з 2000 по 2013 рр. 
інтенсивність смертності зменшилась на 0,6‰ (рис.1), або на 2336 особи. Але 
ця тенденція відносна і носить циклічний характер. Показники смертності 
зростали з 2000 до 2008 р. - коли досягли максимального піку 16,3‰, далі до 
2011 р. відбувся різкий спад до мінімального за період показника в 14,6‰. 
Наступний цикл має тренд на подальше підвищення показників смертності. 
Значною за весь період дослідження є смертність сільського населення, 
загальний рівень якої досягав максимальної різниці в 1,6‰ порівняно з 
показниками смертності міського населення в 2008р. Загалом ситуація на селі 
закономірно гірша, що пояснюється низькою якістю медичних послуг та 
гіршою віковою структурою [5].  

 
Рис.1. Динаміка смертності населення Херсонської обл. :1-загалом; 2- у 
міських поселеннях; 3- у сільських поселеннях (побудовано автором за 

[11,12]). 
 

Лідерами за показникам максимального рівня смертності серед районів 
Херсонської області були поперемінно Верхньорогачицький та 
Високопільський райони. У 2007 р. у Верхньорогачицькому районі 
коефіцієнт смертності населення сягнув найвищого за період рівня – 21,2‰. 
Високі коефіцієнти смертності стабільно характерні також для 
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Великоолександрівського та Великолепетиського районів. Причинами там є 
їх транспортна віддаленість від великих міст та обласного центру, 
несприятлива вікова структура населення, низький рівень медичного 
обслуговування, поширення соціальних негараздів (безробіття, бідність, 
алкоголізм та ін.). Таке становище найкраще відбиває «центро-периферійні» 
тенденції, коли зі збільшенням віддаленості від обласного центру та міст 
погіршуються соціально-економічні показники, забезпеченість населення 
послугами і, відповідно, якість життя населення. Ядрами порівняно кращих 
соціально-економічних умов очікувано є міста Херсон, Нова Каховка, 
Каховка, Скадовськ. По мірі віддаленості від ядер відносно пропорційно 
збільшуються показники смертності [9,10]. 

Найнижчий показник смертності у Херсонській області за 2000 – 2013 
рр. був у Цюрупинському районі – 13,2‰ (2004 р.). В інші роки з 
мінімальними показниками виділяється м. Херсон. До групи з відносно 
низькими показниками відносяться Чаплинський та Каховський райони. 
Низька смертність зумовлена кращою віковою структурою, вищим рівнем 
медичного обслуговування і соціально-економічного розвитку (до групи з 
найнижчими показниками ввійшли міста та райони, до складу яких входять 
міста), нижчим рівнем поширення хвороб [8].  

На основі просторового аналізу загального коефіцієнта смертності в 
області було складено відповідну картосхему (рис.2).  

У 2000-2013 рр. показники смертності зменшились в усіх вікових 
групах (рис.3). Але найгострішою демографічною проблемою залишається 
висока передчасна смертність населення працездатного віку, особливо 
чоловіків [3]. У 2013 р. в області на 100 тис. працездатного населення 
померло 548,6 осіб працездатного віку. Частка осіб працездатного віку в 
загальній кількості померлих в області у 2013 р. становила 23,3% і, порівняно 
з 2000 р., зменшилась на 23,9%. Смертність чоловіків у Херсонській області 
відтворює загальноукраїнську тенденцію. Загалом показники смертності 
чоловіків в Україні у 3-4 рази вищі, ніж жінок. Це пов’язано з фізіологічними 
особливостями чоловічого організму [1, с.151], але із відмінностями у 
соціальних факторах та умовах життя. Показовим є те, що рівень 
поширеності шкідливих звичок (куріння, алкоголізму та ін.) та частота 
нещасних випадків (отруєнь, побутового та професіонального травмування, 
самогубств та ін.) є вищим серед чоловіків. Якщо нинішні тенденції 
смертності чоловіків збережуться то до 2025 р., лише 30% 15-річних юнаків 
буде доживати до 65 років. Загроза стати країною вдів для нас цілком 
реальна [4, с.39]. Ситуація зі смертністю чоловіків дедалі погіршується у 
зв'язку з військовими подіями 2013-2014 рр. 
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Рис. 2. Групування АТО Херсонської області за рівнем смертності 

населення, 2013 р. (Загальний коефіцієнт смертності, ‰: 1 – до 15,4; 2 – 15,5-
16,9; 3 – понад 17) та смертність населення за головними причинами (на 

100 000 населення): а – від хвороб системи кровообігу; б – від новоутворень; 
в – від хвороб органів дихання; г- від хвороб органів травлення; д – від 

зовнішніх причин; е – від інфекційних та паразитичних хвороб. 
 

Структура причин смертності в області суттєво не відрізняється від 
загальноукраїнської картини. Головні причини смертності - хвороби системи 
кровообігу (ХСК) - 61%, далі новоутворення - 13,6%, зовнішні причини - 
7,94%, хвороби органів травлення (ХОТ) - 4%, інфекційні та паразитичні 
хвороби (ІПХ) - 1,98% та хвороби органів дихання (ХОД) - 1,75%. Відносно 
показників 2000р. смертність від ХСК зросла лише на 2,8 %, а смертність від 
новоутворень на 5,8%. За іншими причинами показники практично не 
змінились.  

Серед причин смертності чоловіків працездатного віку переважають 
хвороби системи кровообігу, зовнішні фактори, новоутворення та хвороби 
органів травлення. Серед зовнішніх  причин смертності найвищі показники у 
чоловічого населення з причин випадкового отруєння та отруєння алкоголем. 
У жінок серед причин смертності переважають новоутворення та ХСК. 
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Рис. 3. Коефіцієнти смертності населення за віковими групами в 

Херсонській обл. (побудовано автором за [11,12]). 
 
В межах Херсонської області спостерігаються територіальні 

відмінності за показниками причин смертності (рис.2). Лідерами серед 
районів області за смертністю від ХСК є Генічеський (1055,9 осіб/100 
тис.нас.) та Скадовський райони (1032,9 осіб/100 тис.нас.), високі показники 
тут зберігаються впродовж всього періоду дослідження. Дещо покращилась 
ситуація серед північних районів (Великолепетиський, Верхньорогачицький, 
Великоолександрівський та ін., які були лідерами на початку 2000-х рр.), 
відбулося скорочення показника смертності від ХСК на 8-25,5%. Показники 
смертності від ХСК у чоловіків у 4-5 раз вищі ніж у жінок. Такий стан 
певною мірою є наслідком недостатньої профілактичної роботи, високих 
рівнів захворюваності та поширеності ХСК серед населення працездатного 
віку. За останні 20 років поширеність ХСК в Україні збільшилась удвічі, а 
рівень смертності від них – на 45%. 

Найвищі показники смертності від новоутворень також мають північні 
райони – Великолепетиський (284,3 осіб/100тис. н.),  Білозерський (245,1 
осіб/100тис.н.), Великоолександрівський (227,3 осіб/100тис.н.) та 
Верхньорогачицький (227,0 осіб/100тис.н.). Високі показники також у містах 
Каховка та Нова Каховка – 243,5 та 231,3 відповідно. Найнижчі показники в 
Бериславському районі – 174,9 осіб/100тис. н. проти  середнього по області  
203,0.  В цілому показник смертності від новоутворень лише в 2011-2012рр. 
зріс на 5,2% , але зберігає нижче ніж в середньому по Україні значення. 

Третє місце за кількістю померлих посідають зовнішні причини (1275 
осіб або 118,6 осіб/100тис. н. станом на 2013р.). Найчастіші зовнішні 
причини – випадкові отруєння (20,3% з яких 12,8% отруєння алкоголем), 
навмисні самоушкодження (24,9%) та транспортні нещасні випадки (12,2%). 
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Така структура найбільш сильно корелює з соціально-економічним 
благополуччям населення та показниками якості життя. Звідси закономірним 
є високі показники смертності від зовнішніх причин в сільських районах – 
Нововоронцовський (165,5 осіб/100тис.н.), Великолепетиський (168,3 
осіб/100тис.н.),  Каланчацький (150,7 осіб/100тис.н.) та Голопристанський 
(142,2 осіб/100тис.н.). 

Четверте місце за кількістю померлих посідають ХОТ (641 особа або 
59,6 осіб/100тис. нас. станом на 2013 р.). За період дослідження 
спостерігається динаміка на зменшення летальності від ХОТ більш ніж на 
40% порівняно з 2000 р. У територіальній структурі ситуація неоднорідна і 
досить сильно змінюється з року в рік.  

Вагомим показником в структурі летальності є дитяча смертність.  
Показники смертності дітей є загальновизнаним індикатором здоров’я нації, 
віддзеркалюючи якість життя населення, рівень добробуту і розподіл 
соціальних і матеріальних благ у суспільстві, стан довкілля, рівень освіти і 
культури, ефективність профілактики, рівень доступності і якості медичної 
допомоги тощо. 

Дитяча смертність в області у 2000-2013 рр. мала загалом вищі за 
середні по Україні показники. Максимальний відрив області від середнього 
значення по Україні зафіксовано у 2009 р., коли перевищення становило 21%. 
На рівень нижче сеередньоукраїнського область виходила у 2000, 2001, 2004 
та 2012 рр. з різницею - 10,2%, 7,6%, 4,4% та 5% відповідно. Загальна ж 
трендова динаміка дитячої смертності в області свідчить про її зменшення та 
вирівнювання різниці між міськими поселеннями та сільською місцевістю 
(рис.4). 

 
Рис.4. Динаміка смертності дітей до 1 року Херсонської обл.: 1- 

загальна; 2 – міські поселення; 3 – сільська місцевість (побудовано автором 
за [11,12]). 

 
Аналіз показників дитячої смертності в просторовому розподілі 

свідчить, що їхня варіація за районами суттєво відрізняється від варіації 
загальних показників смертності. Це зумовлено тим, що дитяча смертність 
більше залежить  від регіональних особливостей і умов життєдіяльності 
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населення, тому для створення картосхеми рівня дитячої смертності було 
використано середні показники за 5 років (рис.4).  

 
Рис. 5. Середні показники рівня смертності дітей до 1 року у 

Херсонській обл. (2009-2013рр.), ‰: 1 - до 7,7; 2 – 7,8-9,9; 3 – 10-12,1; 4- 
понад 12, 2. 

Найвищий рівень смертності дітей до 1 року в 2013 р. був у 
Верхньорогачицькому районі - 27,3‰, що майже в 3 рази перевищує 
середньообласний показник (9,4‰). Ситуація досить нетипова для району, 
оскільки в попередні роки показники були меншими від середньообласних, а 
у 2005 р. та 2012 р. дитяча смертність дорівнювала нулю. Також висока 
дитяча смертність спостерігалась у Великоолександрівському (17,7‰), 
Чаплинському (16,3‰), Великолепетиському (15,4‰), де показники 
традиційно високі. У Іванівському районі у 2013 р. не померло жодного 
немовля. Стабільно низькі показники дитячої летальності мають міста 
Херсон і Каховка, Голопристанський, Горностаївський, Бериславський та 
Нововоронцовський райони. 

У 2013 р. діти віком до 1 року у загальній кількості померлих 
становили 0,72%. Смертність була спричинена переважно станами, що 
виникають у перинатальному періоді (48,3%), природженими вадами 
розвитку та хромосомними аномаліями (21,6%), зовнішніми причинами 
(13,8%), хворобами нервової системи (4,6%), інфекційними та 
паразитичними захворюваннями (2,6%), хворобами системи кровообігу 
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(1,7%), хворобами органів дихання (1,7%) та хворобами органів 
травлення(1,7%). 

Важливо відмітити, що смертність у дитячому віці визначає 
чисельність працездатного населення у майбутньому. Тому впровадження 
державної політики, націленої на вихід з демографічної кризи, потрібно 
починати саме з проблем дитячого населення.  

Для поліпшення ситуації зі смертністю населення в Херсонській 
області необхідно дотримуватись таких стратегічних напрямків: вирішення 
проблем на ринку праці і сприяння зайнятості населення, покращення 
транспортної і медичної інфраструктури, зокрема впровадження сімейної 
медицини, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації на селі, та 
екологічної ситуації у містах, посилення заходів щодо діагностики та 
профілактики захворюваності, поліпшення репродуктивного здоров’я 
населення, зменшення соціально детермінованих причин у захворюваності та 
смертності населення, формування механізму заохочення населення до 
ведення здорового способу життя. 

Висновки та перспективи подальших розвідок.  В цілому рівень 
смертності населення Херсонської області має середні показники у 
порівнянні з іншими областями України. За оціночною шкалою коефіцієнтів 
смертності ООН показник летальності області визначається як середній (але 
на межі з високим). На території Херсонської області складається 
диференційована картина смертності. На даний час область перебуває у фазі 
циклу з трендом на підвищення показників смертності, причому її рівень в 
сільській місцевості вищий ніж у містах, але ситуація поступово 
вирівнюється. Найбільш загрозливою ситуація є у північних районах області: 
Верхньорогачицькому, Високопільському, Великоолександрівському та 
Великолепетиському. Смертність працездатного населення поступово 
зменшується. Головними причинами смертності населення Херсонської 
області є хвороби системи кровообігу (лідерами є Генічеський, Скадовський, 
Великолепетиський, Верхньрогачицький та Великоолександрівський 
райони), новоутворення (лідерами є Великолепетиський, Білозерський, 
Великоолександрівський та Верхньорогачицький райони) та зовнішні 
причини (лідерами є Нововоронцовський, Великолепетиський, Каланчацький 
та Голопристанський райони). Рівень дитячої смертності є високим, подекуди 
з кризовими показниками. Висока дитяча смертність спостерігається у 
Великоолександрівському, Чаплинському та Великолепетиському районах. 
Серед головних причин смертності дітей до 1 року майже половина випадків 
спричинена станами, що виникають у перинатальному періоді, біля 1/5 
природженими вадами розвитку та хромосомними аномаліями та 1/10 
смертей зумовлена зовнішніми причинами. Поліпшення демографічної 
ситуації у Херсонській області вимагає проведення низки заходів із 
забезпечення високих стандартів життя населення. 
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Молікевич Р.С. Смертність населення Херсонської області на початку ХХІ ст.: 

динаміка, причини, територіальні відмінності. Здійснено аналіз показників загальної 
смертності населення, дитячої смертності, смертності працездатного населення та розподілу 
померлих за причинами в Херсонській області та за адміністративними районами у період з 2000 
по 2013 рр. Проведено групування районів за рівнем загальної смертності населення та дитячої 
смертності. Проаналізовано чинники смертності в регіоні. Запропоновано напрями зниження 
смертності та підвищення тривалості життя населення. 

Ключові слова: смертність населення, загальний коефіцієнт смертності, загальний 
коефіцієнт дитячої смертності,  структура смертності. 

 
Моликевич Р.С. Смертность населения Херсонской области на начало ХХІ в.: 

динамика, причини, территориальные отличия. Проанализированы показатели общей 
смертности населения, детской смертности, смертности трудоспособного населения и 
распределения умерших по причинам в Херсонской области и ее районах за период с 2000 по 2013 
гг. Проведена группировка районов по уровню общей смертности населения и детской 
смертности. Проанализированы факторы смертности в регионе. Предложены направления 
снижения смертности и повышения продолжительности жизни населения. 

Ключевые слова: смертность населения, общий коэффициент смертности, общий 
коэффициент младенческой смертности, структура смертности. 
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mortality, the working age population mortality and the distribution of deaths by cause in the Kherson 
region and areas for the period from 2000 to 2013 are analyzed. Groups of districts in terms of total 
mortality and infant mortality are provided. Mortality factors in the region have been analyzed. Measures 
to reduce mortality and increase life expectancy were offered. 

Keywords: mortality, total mortality rate, the infant mortality coefficient, mortality structure. 
 
 
УДК 911.37:504.5:628.4.047(477.42) 

Чемерис С.Л., к.г.н., н. с. 
Інститут географії НАН України 

 
ЗМІНИ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ РАДІАЦІЙНО 

ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ключові слова: поселенська мережа, малі міста, сільські населенні 

пункти, радіаційно забруднені території. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Поселенська мережа Житомирської 

області з кінця 80-х років зазнала змін у зв’язку із аварією на ЧАЕС та 
забрудненням територій радіоактивними речовинами. Особливо це стосується 
північних районів області. Були забруднені поселення, транспортні 
магістралі, змінилася структура виробництва, закрилися ряд підприємств. 
Радіаційне зараження величезної території області негативно позначилося на 
всіх процесах життєдіяльності населення, що знаходяться в межах цих 
районів. Відбулися зміни у поселенській мережі, значно знизився 
демографічний потенціал, посилилися диспропорції у статево-віковій 
структурі. Через 28 років після аварії важливим питанням залишається який 
нині стан поселенської мережі забруднених районів області, як змінюється 
роль поселень, чисельність та структура населення, яке там проживає.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями впливу аварії на 
Чорнобильській АЕС на соціально-економічний розвиток забруднених територій 
займалися такі вчені, як А. Малиновський, В.А. Студінський, Г.Я. Студінська, 
А. В. Степаненко. Радіаційний вплив на здоров’я населення забруднених 
регіонів досліджували Ю.В. Вороненко, В.М. Шестопалов, М.І. Омельянець, 
М.В. Набока, О.П. Чабан, О.О. Ліхошерстов, О.П. Кравець, А.Т. Бабинець, 
Ю.А. Міхненко та інші. Значний доробок щодо географічних аспектів впливу 
аварії на ЧАЕС на населення, господарство і ландшафти був зроблений в 
1990-х рр. фахівцями Інституту географії НАНУ: В.С. Давидчуком, Л.Ю. 
Сорокіною, Г.В. Балабановим, І.О. Горленко, І.В. Гукаловою, 
М.І. Фащевським та іншими. Однак дослідження впливу ЧАЕС на 
господарську діяльність, розселення населення за сучасних умов не втрачає 
актуальності. 

Мета статті – проаналізувати зміни поселенської мережі, що відбулися 
в Житомирській області після аварії на ЧАЕС. 
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Виклад основного матеріалу. Житомирська область – одна з областей, 
що зазнали найбільшого радіаційного забруднення. На території області 
проживає близько 350 тис. осіб, які мають статус постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС [2]. Особливо постраждали Володарськ-Волинський, 
Ємільчинський, Коростенський, Лугинський, Малинський, Народицький, 
Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський райони та міста – Коростень і 
Малин. Загалом 735 населених пунктів, або 40 % адміністративно-
територіальних одиниць області, згідно із Законом України «Про статус та 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», віднесено до різних зон радіаційного забруднення (рис 1). 
Найбільше постраждали Народицький та Овруцький райони, де виділені всі 4 
зони та віднесена найбільша кількість населених пунктів. 

 

 
* за даними Обласного управління МЧС Житомирської області. 
Рис.1. Розподіл населених пунктів Житомирської області за зонами 

радіаційного забруднення 
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Найбільших змін поселенська мережа зазнала в зоні відчуження, яка в 
межах області виділена на території Народицького та Овруцького районів. До 
неї відселено 7 сіл, які повністю обезлюдніли. 

До зони безумовного (обов’язкового) відселення увійшло 63 населених 
пункти, найбільше у північних районах області (Овруцького, Народицького, 
Лугинського та Олевського районів) (рис.1) [7]. Постійне проживання тут 
забороняється у зв'язку з високим рівнем радіаційного зараження. Тому у 
результаті переселення обезлюдніли 19 сіл. Частина громадян, що відмовилася 
переселятися  продовжують проживати у зоні забруднення. Це стосується і 
селища Народичі, яке менше деградувало у зв’язку з відмовою частини 
населення переїздити. Деякі сім’ї поки що так і не дочекалися відселення у 
зв’язку з браком коштів. Станом на 01.01.2014 року на обліку щодо забезпечення 
житлом сімей перебуває 326 сімей. У 24 селах Народицького, Овруцького, 
Малинського, Олевського та Лугинського районів живе від 1 до 20 сімей (загалом 
близько 134 сімей), більшість із яких складається з одиноких людей похилого віку 
[4]. 

Процес деградації поселенської мережі у зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення найбільше охопив села, які були виселені частково. Це 43 сільські 
населенні пункти, серед них 15 відносяться до вимираючих (рис. 2), оскільки їх 
чисельність менше 50 осіб, а значна частина населення особи похилого віку. 
Більшість молодого та працездатного населення з цих населених пунктів 
мігрувало, що значно посилило процес депопуляції та старіння нації. 

У деяких сільських населених пунктах проживають так звані 
«самопоселенці», або «самосели», які не виїхали, або повернулися. Зокрема, це 
села Звиздалі (проживає одна родина), Лозниця (проживає 28 осіб), Малі Кліщі 
(проживає 3 особи) та деякі інші. Це фактично вимираючі села, оскільки вік 
мешканців часто за 65 років, винятком є с. Лозниці оскільки там проживають сім’ї 
з дітьми. Однак на цих територіях часто немає умов для задоволення основних 
життєвих потреб людей, відсутній належний рівень розвитку інфраструктури, 
транспортний зв’язок тощо [3, 6]. 

 

 
Рис. 2. Кількість деградуючих населених пунктів на радіаційно 

забруднених територіях 
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До зони гарантованого добровільного відселення в межах області 

віднесено 302 населених пункти та найбільша кількість населення (близько 235 
тис. осіб). Якщо переселення із зони обов’язкового відселення відбувалося 
централізовано, із забезпеченням житла на нових місцях, то на решті 
забруднених територій це питання вирішувалося стихійно. У результаті виїзду 
населення з цієї зони, передусім молодого та працездатного населення, 
погіршилася демографічна ситуація, змінилася статево-вікова структура, 
особливо це стосується сільської місцевості. Ці процеси вплинули на 
поселенську мережу,  частина сіл  швидко деградували та перейшли до категорії 
вимираючих. Нині їх нараховується близько 35 (рис.2). 

Однак з початку 2000-х років за рахунок незначного покращення економічної 
ситуації, пожвавлення підприємницької діяльності, доплат мешканцям зони та 
допомоги за народження дитини та для сімей, які утримують малолітніх дітей 
у деяких населених пунктах Олевського, Овруцького та Лугинського районів 
почала зростати народжуваність. Згідно з правовими нормами, у зоні 
радіоактивного забруднення збільшено термін оплачуваної відпустки з 
приводу пологів, виплати по догляду за дитиною до трьох років, передбачено 
екологічно безпечне харчування дітей у дитячих садках, школах або його 
грошова компенсація. Оскільки жінки в цих районах часто не мають 
можливості працевлаштуватися і рівень заробітної плати, яка їм 
пропонується, низький, вони виконують роль матері та домогосподарки у 
сім’ї [4,5]. У той же час темпи міграції населення зменшилися. Ці процеси 
більше характерні для малих міст та селищ міського типу північних та 
центральних районів області, зокрема Олевськ, смт Жовтневе, Нові Білокоровичі, 
Іршанськ та деяких інших. 

До зони посиленого радіаційного контролю відноситься найбільше  
населених пунктів (363). У її межах проживає близько 116 тис. осіб. Найбільша 
кількість населення, переважно у центральних районах області. Зміни в 
поселенській мережі тут відбулися за рахунок виїзду молоді і зниження 
народжуваності, у зв’язку з психологічними причинами. У результаті цього 
прискорилася деградація сіл, зменшилась чисельність деяких малих міських 
поселень, частина сіл почала вимирати (60 шт.) [8]. 

Зміни у поселенській мережі відбувалися і в зоні вселення, яка 
формувалася в основному в Брусилівському, Андрушівський районах та в 
м. Корнин Попільнянського району [6]. Збільшення людності міст і сіл 
відбулося у місцях компактного розселення переселенців із забруднених 
територій. Заплановано було додаткове будівництво житла та об’єктів 
інфраструктури, однак у подальшому зі скороченням фінансування у 
приймаючих регіонах ускладнилася житлова проблема, збільшився рівень 
безробіття, деформувалася демографічна структура, скоротилася 
народжуваність та збільшилася смертність населення, серед тих, що 
переселилися з забруднених територій. 
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У зв’язку з цим населенні пункти області після аварії опинилися у 
несприятливому оточуючому середовищі, яке внаслідок аварії на ЧАЕС було 
забруднено, багато угідь вилучені з користування. Оскільки більшість 
населених пунктів області є центрами АПК та залежить від рівня розвитку 
сільського господарства, це позначилося на господарській діяльності, 
галузевій структурі виробництва, зайнятості населення та загальному 
економічному розвитку регіону. 

Аналізуючи сучасний територіальний розподіл населення, слід зазначити, 
що в північних та частині центральних районів області все населення проживає на 
радіаційно забруднених територіях (рис. 3). Найвищі середні дози сумарного 
(зовнішнього та внутрішнього) опромінення, що перевищують 20 мЗв за 20 
років, визначаються у населення Лугинського та Овруцького районів 
Житомирщини. Це райони, які характеризуються досить високими середніми 

рівнями випадінь 137Cs (150–180 кБк⋅м–2), що і зумовило суттєві дози 

зовнішнього опромінення [1]. Однак північні райони з найбільшим рівнем 
забруднення менш густонаселені і переважна частина населення проживає в 
межах 4 і 3 зон забруднення. Більш густонаселеними є південні райони, окрім 
Ружинського, які не відносяться до радіаційно забруднених територій, тому саме 
тут формувалася зона вселення. 

Нині, коли уточнено плямистий характер забруднення, а міграція 
радіонуклідів частково прогнозована ідея переселення населення у менш 
забруднені райони втрачає своє колишнє значення. Тому згодом більш 
доцільним стає переселення людей на невелику відстань, за 3-4 км, де рівень 
радіаційного забруднення не перешкоджає життєдіяльності населення. Крім того 
тут легше уникнути житлових, демографічних та соціальних проблем, а також 
можна зберегти культурну спадщину Житомирського Полісся [5]. Також постає 
питання поступового відновлення забруднених територій. Для розроблення 
шляхів покращення ситуації у населених пунктах, розміщених на цих 
територіях, важливо проаналізувати зміни в структурі і спеціалізації 
виробництва, демографічній, соціально-економічній та екологічній ситуації. 
Це дасть можливість виявити тенденції змін і обґрунтувати найбільш 
ефективні шляхи відновлення господарства, особливо в населенимх пунктах 
північних регіонів області, оскільки екологічно "чисті" регіони є такими лише 
відносно. Місцеві підприємства здійснюють викиди різних токсичних і хімічних 
відходів виробництва, які не менш шкідливі для здоров’я людини та формують 
вторинне забруднення. 

Без залучення інвестиційних капіталів, інновацій, розвитку ринкової 
інфраструктури і соціального облаштування територій, забруднених 
внаслідок аварії на ЧАЕС, відновлення соціально-економічного рівня 
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розвитку населених пунктів, припинення процесів деградації та здрібнення 
поселенської мережі у регіоні неможливе[5].  

 

 
Рис. Структура населення Житомирської області радіаційно 

забруднених територій 
 
Висновки. У результаті аварії на ЧАЕС поселенська мережа 

Житомирської області зазнала значних, у більшості, негативних змін. 
Переселення населення із забруднених територій призвело до виникнення 
«мертвих» населених пунктів, це 26 сіл Народицького та Овруцького районів. 
На забруднених територіях стихійна міграція населення призвела до 
поглиблення демографічної кризи, вимирання близько 110 сільських населених 
пунктів та деградації ще декількох сотень сіл. 

На початку переселення населення із радіаційно забруднених територій 
позитивний вплив був у зоні вселення. Однак з часом, внаслідок економічних 
негараздів та системної кризи в країні, він знівелювався. Заплановані об’єкти 
інфраструктури та промисловості, житловий фонд не були побудовані. У 
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приймаючих регіонах посилилися процеси безробіття, смертність серед 
переселенців, зросла соціальна напруга.  
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Chemeris S.L. Changes in the settlement network of radioactively contaminated 
areas of Zhytomyr region. Changes in the settlement network occurred due to the Chernobyl 
disaster have been analyzed. Transformation processes in the regional settlement network of 
different zones of radiation contamination have been found out. The estimation of distribution of 
population in radioactively contaminated areas have been done.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

РЕГІОНУ 
 
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, геоінформаційні 

технології, геоінформаційна система, єдиний інформаційно-розрахунковий 
центр, суспільно-перцепційні географічні інформаційні системи. 

 
Вступ. Постановка проблеми. Сьогодні Україна перебуває на 

складному шляху докорінного реформування галузей економіки, а обраний 
нею євроінтеграційний курс обумовлює дотримання нових стандартів 
ведення господарської діяльності. Запровадження ринкових механізмів 
господарювання спонукає до прозорості, оперативності, економічної 
обґрунтованості прийняття рішень як з боку держави, так і на регіональному 
рівні, рівні міст та окремих підприємств. Новим викликом стає розвиток і 
впровадження геоінформаційних технологій та систем (ГІТ та ГІС 
відповідно) в управлінні територій та її складових. Зокрема, істотних змін і 
реформування потребує житлово-комунальне господарство (ЖКГ), в тому 
числі з використанням сучасних інноваційних технологій.  

Варто відзначити, що рівень використання ГІТ та ГІС в Україні є 
досить низьким у порівнянні з більшістю розвинених країн світу. Однак не 
виникає сумнівів, що відсутність запровадження у практику управління 
новітніх інформаційних засобів та програмних продуктів є проблемою, яка 
потребує теоретичного дослідження та обґрунтування необхідності 
використання ГІС на всіх рівнях управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можливості ГІС в 
управлінні житлово-комунальним господарством регіону мало висвітлені у 
вітчизняних фахових виданнях. Основоположником досліджень у даній сфері 
можна вважати О. В. Димченка, який обґрунтував необхідність 
впровадження інформаційних систем та геоінформаціних технологій у ЖКГ. 
У публікаціях В. В. Димченка, В. І. Зацерковного, С. М. Карташова, М. В. 
Мордвинцева, Ю. С. Сімакіна одним із шляхів реформування житлово-
комунального господарства виступає геоінформаційний підхід, однак 
здебільшого він носить декларативний характер. Таким чином, системні та 
комплексні дослідження можливостей ГІС в удосконаленні управління ЖКГ 
на сьогодні відсутні. 
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Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Враховуючи 
актуальність теми, основною метою дослідження є окреслення значення 
впровадження геоінформаційних технологій в умовах реформування 
житлово-комунального господарства.  

За для реалізації мети дослідження необхідним є виконання наступних 
завдань, а саме: визначення сутності поняття «геоінформаційна система»; 
характеристика можливостей ГІС в межах регіонального управління ЖКГ; 
виявлення основних завдань єдиних інформаційно-розрахункових центрів та 
виявлення сучасних тенденцій розвитку ГІС у високорозвинених країнах 
світу; виділено головні проблеми впровадження ГІС на практиці. 

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення можливості 
ефективного оперативного і стратегічного управління територіями і 
прийняття оптимальних (раціональних) рішень регіональними органами 
державної влади і місцевого самоврядування потрібна наявність різних типів 
актуальної просторової інформації (геологічної, географічної, екологічної, 
економічної, соціальної), даних кадастрів і моніторингу, можливість 
автоматизованого аналізу і візуалізації цієї інформації, системи підтримки і 
прийняття рішень (СППР) тощо, урахування великої кількості факторів із 
різних галузей знань, причому необхідно розглядати їх у причинно-
наслідковому взаємозв’язку, який досить часто є неочевидним [3, с. 96]. 

Іншими словами, виникає необхідність створення ефективної 
інформаційної системи, єдиного інформаційного банку даних регіону, які б 
інтегрували комплекс базових відомостей про територію регіону, тобто 
необхідно створити регіональну ГІС. 

Звертаючись до трактування ГІС, то варто відмітити неоднозначність 
визначень даної дефініції. Одні науковці вважають, що ГІС – це перш за все 
«комп’ютерні системи, які можуть зберігати та використовувати дані про ту 
чи іншу місцевість земної поверхні». Інші визначають дане поняття більш 
змістовно: «ГІС – це набір інструментів для збору, зберігання, пошуку, 
перетворення та відображення просторових даних із реального світу для 
визначеного набору цілей» [4, с. 77].  

Отже, геоінформаційну систему у загальному можна визначити, як 
систему збору, зберігання, перевірки, інтеграції, систематизування, аналізу і 
відображення просторових даних.  

Об’єктами інформатизації ЖКГ, на думку О. В. Димченка, є 
функціональні підсистеми підприємств, ієрархічна структура управління, 
самі процеси збору, зберігання, передачі й використання інформаційних 
ресурсів, ГІС-технології, система розрахунково-аналітичних завдань, моделі 
оцінки ситуації й прогнозування перспектив, типові моделі аварійних 
ситуацій та інше [2, с. 54]. 

Запровадження ГІС в межах регіонального управління ЖКГ є основою 
для вирішення наступних завдань: 

1. Централізоване зберігання інформації. Вся інформація 
концентрується в єдиному сховищі і прив’язана до карти регіону. Це 
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дозволяє уникнути дублювання і внутрішньої суперечливості інформації, 
відсутність залежності від конкретних фізичних осіб, адже така база є 
відкритою і кожне підприємство-замовник чи споживач може отримати 
необхідну інформацію самостійно.  

2. Повна паспортизація об’єктів мережі. Всі відомі дані про об’єкти 
інженерних комунікацій вносяться до таблиць відповідної ГІС. Іншими 
словами, в системі постійно зберігаються паспортні дані всіх об’єктів, в тому 
числі – схеми всіх колодязів, камер, насосних станцій або центральних 
теплових пунктів, витрати, тиск і схеми підключення споживачів, добові 
графіки водоспоживання і роботи насосних станцій і т.д. Це дозволяє 
здійснювати пошук об’єктів за будь-яким запитом; в режимі on-line дізнатися 
про стан об’єктів (наприклад, чи працює в даний момент насосна станція, чи 
подано гарячу воду тощо); автоматично формувати звітну інформацію, 
будувати карти по кожному з об’єктів мережі, зведені звіти по всій мережі в 
цілому або по певному районі, місту тощо. 

3. Робота в режимі реального часу. Дана можливість згадувалася 
вище. Так, вона дає можливість відслідковувати поточний стан інженерної 
мережі і реагувати на її зміни, а також швидко приймати рішення та надавати 
актуальну інформацію за запитами бажаючих. Накладення інформації про 
об’єкти інженерної мережі на електронну карту території робить її наочною і 
значно спрощує процес аналізу та систематизації. 

4. Вирішення комутаційних задач.  Дана перевага впровадження ГІС 
дозволяє, наприклад, швидко здійснити пошук необхідних матеріалів для 
ізоляції аварійної ділянки; здійснити пошук найкоротшого шляху між 
об’єктами мережі; визначити, які споживачі будуть ізольовані при зміні стану 
мережі тощо.  

5. Автоматизація роботи диспетчерської служби. Дана можливість 
крім того, що дозволяє здійснювати в електронному вигляді ведення 
журналів по аварійним, ремонтним, профілактичним роботам, автоматично 
готувати звіти про зміну стану мережі (наприклад, де і які були аварії за 
певний період часу, які пристрої були перекриті, які і коли абоненти були 
відключені), оптимізувати планування та організацію проведення ремонтних 
і профілактичних робіт тощо, вона ще й зменшує витрати на утримування 
працівників. 

6. Проведення інженерних розрахунків, які дають можливість 
моделювати фізичні процеси в мережі, визначати тиск, температуру і ряд 
інших фізичних параметрів водо-, газо-, електро- та тепломереж тощо. 

7. Проектування розвитку мереж. Використання ГІС-технологій дає 
можливість суттєво скоротити терміни видачі технічних умов на 
підключення споживачів, розрахувати, як введення в експлуатацію нових 
об’єктів відіб’ється на стані всієї мережі в цілому тощо. 

Важливою перевагою використання ГІС та ГІТ у практиці управління 
житлово-комунальним господарством є єдині інформаційно-розрахункові 
центри (ЄІРЦ), які являють собою добре налагоджені системи, що володіють 
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досить повною й надійною інформацією й виконують функції обробки 
платіжних документів і грошового обігу по всіх видах комунальних платежів. 
Основними завданнями ЄІРЦ є: 

 організація прийомів платежів за послуги будь-яких постачальників 
(послуги житлово-комунального господарства, радіо, кабельне ТБ, Інтернет, 
телефон, мобільний зв’язок тощо);  

 використання різноманітних способів оплати – власні касові пункти 
житлових господарств і постачальників послуг, банки, відділення поштового 
зв’язку, банкомати, інформаційні кіоски, Інтернет, мобільні телефони;  

 автоматизація й уніфікація роботи, забезпечення функціонування в 
on-line режимі;  

 централізоване нарахування за комунальні послуги на основі 
затверджених алгоритмів;  

 відслідковування  за роботою будь-якого пункту прийому платежів;  
 перегляд списків платежів платників;  
 перегляд перерахованих коштів по кожному постачальнику послуг;  
 акумулювання й обробка даних на центральному сервері;  
 забезпечення доступності даних із центрального сервера для 

підготовки звітів і аналітичних довідок;  
 налагодження системи звітів для різних рівнів (управлінь ЖКГ, 

адміністрації й ін.) [1, с. 301-302]. 
Варто відзначити, що в Україні вже відомі практики запровадження 

єдиних інформаційно-розрахункових центрів, але очікуваного ефекту вони не 
принесли і розглядаються наразі здебільшого, як поліпшений інструментарій 
для отримання оплат та одержання необхідної інформації. Прозорості 
формування тарифів за надані послуги, звітності витрат та поліпшення якості 
житлово-комунальних послуг ЄІРЦ так і не було досягнуто. Це обумовлено 
наступними головними проблемами впровадження ГІС для цілей 
реформування ЖКГ: 

1. Використання програмного забезпечення, непристосованого до 
вирішення комплексу спеціалізованих завдань підприємств сфери ЖКГ або 
програмного забезпечення з закритою моделлю даних, що не дозволяє 
здійснювати конвертацію інформації в інше програмне середовище. 

2. Недостатнє фінансове та кадрове забезпечення процесу 
впровадження та експлуатації ГІС.  

3. Відсутність джерел вихідних просторових і семантичних даних або 
протиріччя в них.  

4. Відсутність механізму залучення ГІС у реальну практику. 
5. Необізнаність органів управління з можливостями 

геоінформаційних систем та технологій. 
6. Незацікавленість існуючої системи управління до залучення 

інновацій у сферу житлово-комунального господарства. 
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7. Відсутність регламенту експлуатації системи та актуалізації 
інформації.  

8. Проблеми взаємодії з іншими геоінформаційними системами. 
У багатьох країнах ГІС відкрили новий дискурс раціонального 

планування та технократичних рішень, а також соціального проектування. 
Термін СПГІС (суспільно-перцепційні географічні інформаційні системи, 
Public Participation Geographic Information Systems, PPGIS) описує процес 
застосування технологій ГІС, орієнтованих на виробництво і використання 
місцевого знання. У даний час застосовуються складні комп’ютеризовані 
артефакти, що дозволяють за допомогою різних методів візуалізації 
представляти на цифрових багатошарових картах практично будь-які обсяги 
контенту, прив’язаного до географічних координат. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, 
управління житлово-комунальним господарством регіону повинне бути 
інформатизоване до рівня, що є достатнім для управління динамічно 
змінними показниками всіх його галузей, адже близько 80% рішень, які 
приймаються, пов’язані із просторовою прив’язкою об’єктів 
(землевідведення, будівництво і реконструкція, міський транспорт, 
обслуговування населення й ін.). Саме тому, найважливішим елементом 
інформаційного середовища регіону повинна бути геоінформаційна система, 
яка дозволяє забезпечити функціонування маршрутів міського транспорту, 
міських паркувань, землевідведення, реконструкції і будівництва, стан 
тепломереж та температуру у них, проходження газових труб, рівень 
заборгованості оплати за надані послуги ЖК тощо.  

У подальшому конче актуальними та необхідними є дослідження 
механізму залучення та впровадження геоінформаційних технологій на рівні 
областей, визначення замовників таких послуг, залучення коштів на дану 
програму тощо. 
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Лук’янчук О. М. Застосування геоінформаційних технологій в 
умовах реформування житлово-комунального господарства регіону 

У статті на основі підходів науковців узагальнено сутність поняття 
«геоінформаційна система». Подано розгорнуту характеристику 
можливостей ГІС в умовах реформування житлово-комунального 
господарства регіону. Виділено основні завдання єдиних інформаційно-
розрахункових центрів. Виявлено сучасні тенденції розвитку ГІС у 
високорозвинених країнах. Виділено головні проблеми впровадження ГІС на 
практиці. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, геоінформаційні 
технології, геоінформаційна система, єдиний інформаційно-розрахунковий 
центр, суспільно-перцепційні географічні інформаційні системи. 

 
Лукьянчук Е. Н. Применение геоинформационных технологий в 

условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства региона 
В статье на основе подходов ученых обобщенно сущность понятия 

«геоинформационная система». Подано развернутую характеристику 
возможностей ГИС в условиях реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства региона. Выделены основные задачи единых информационно-
расчетных центров. Выявлены современные тенденции развития ГИС в 
высокоразвитых странах. Выделены главные проблемы внедрения ГИС на 
практике. 
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Lukyanchuk O. M. Application geographic information technologies in 

terms reforming housing and communal services of the region 
Based on the different scientific approaches, we generalize the concept of 

"Geographic Information System". A detailed characterization of the GIS 
capabilities in terms of the reforming housing and communal services in the region 
is given. We highlight the main tasks of the general information processing 
centers. The current trends in the development of GIS in the developed countries 
are revealed. We outline the main problems of the implementation of GIS in 
practice. 

Keywords: housing and communal services, geographic information 
systems, geographic information technologies, general information processing 
center, public participation geographic information systems. 
 
 
 
 
 



128 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

УДК 911. 3: 331. 5 (477. 82) 
Пасевич Ю. В., асп. 

Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки 

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У ДОСЛІДЖЕННІ  
ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, оплата праці, 
Волинська область. 
 

Вступ. Постановка проблеми. Суспільно-географічні дослідження 
локальних ринків праці окремого регіону має важливе теоретичне та 
практичне значення, оскільки дають можливість виявити особливості і 
тенденції функціонування ринків праці на локальному (місцевому) рівні, 
визначивши їх специфіку. У ході дослідження локальні ринки праці окремого 
регіону слід брати до уваги комплексний підхід, тобто окрім показників 
ринку праці необхідно проаналізувати також соціально-енономічні та 
демографічні умови, оскільки рівень розвитку окремої території, у тому числі 
ринку праці, визначається результатом взаємодії основних природно-
географічних, соціальних та економічних складових. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Що стосується дослідження 
ринку праці, зокрема зайнятості, безробіття, соціального захисту населення, 
то слід відмітити наукові роботи таких українських науковців як В. О. 
Джаман [2], у роботах якого приділено увагу демографічній складовій ринку 
праці, зокрема регіональні системи розселення, О. В. Безпала, яка дослідила 
ринок праці столичного економічного регіону [1], у роботах В. С. Сайчук 
досліджено регіональний ринок праці Хмельницької області [7], Ю. Ю. 
Заволока здійснила суспільно-географічне дослідження використання 
трудового потенціалу в регіоні [3]. 

На даний час, дослідженню ринку праці Волинської області приділено 
мало уваги. Частково ситуацію на ринку праці області дослідили                        
О. М. Черчик, яка звернула увагу на дослідження трудових ресурсів регіону 
[11],  у працях А. М. Колосюк здійснено аналіз соціально-трудових відносин 
на ринку праці Волинської області [4], у працях Е. В. Мисковець 
дослідженню функціонування регіонального ринку праці Волинської області 
[5], О. У. Хомри - територіальні відмінності ситуації ринку праці західного 
прикордоння України [8]. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є 
виявлення територіальних особливостей функціонування локальних ринків 
праці Волинської області. 

Для досягнення даної мети поставлені такі завдання: 
- розрахувати регіональні (інтегральні) коефіцієнти рівнів 

демографічного і соціально-економічного розвитку адміністративних 
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районів і міст Волинської області, а також розвитку локальних ринків 
праці; 

- здійснити групування адміністративних районів та міст області за 
загальним рівнем розвитку, демографічного та соціально-
економічного характеру, а також рівнем розвитку ринку праці; 

- виявити кластери адміністративних районів і міст Волинської області, 
схожих за перебігом соціально-економічних процесів та обґрунтувати 
їх специфіку; 

- здійснити картографування отриманих результатів дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Локальними ринками праці є ринки праці 

в межах адміністративно-територіального поділу, тобто в межах 
адміністративних районів та міст обласного підпорядкування. З позиції 
суспільної географії, локальний ринок праці – система господарських зв’язків 
на території визначеній адміністративно-територіальним поділом, які 
об’єднують мережу поселень транспортною сіткою, виробничою та 
соціальною інфраструктурою і характеризується наявністю виробничих 
відносин між підприємствами у населених пунктах та прилеглих до них 
територій. У нашому дослідженні ми беремо до уваги 16 адміністративних 
районів області та 4 міста обласного підпорядкування. 

Для аналізу локальних ринків праці Волинської області, ми 
використали метод інтегральної середньої, розрахувавши регіональні 
(інтегральні) коефіцієнти рівнів демографічного і соціально-економічного 
розвитку, а також розвитку ринку праці адміністративних районів і міст 
Волинської області. За основу ми взяли статистичні дані 27 показників 
демографічного, соціально – економічного характеру та показників ринку 
праці за 2012 рік: 1 – кількість постійного населення, осіб; 2 –  
народжуваність, на 1000 осіб; 3 – смертність, на 1000 осіб; 4 – кількість 
міського населення, осіб; 5 – кількість сільського населення, осіб;  6 – густота 
населення, осіб/км2; 7 – міграційний приріст, на 1000 осіб; 8 – міграційне 
скорочення, на 1000 осіб; 9 – кількість суб’єктів (ЄДРПОУ); 10 – прямі 
іноземні інвестиції, (тис.дол.США); 11 – забезпеченість населення житлом, у 
середньому на 1 особу/м2;  12 – кількість діючих сільськогосподарських 
підприємств; 13 – продукція сільського господарства в районах, у постійних 
цінах млн.грн; 14 –  обсяги експорту товарів, (тис.дол.США); 15 – обсяги 
імпорту товарів, (тис.дол.США); 16 – вантажооборот автомобільного 
транспорту, млн/Ткм; 17 – оптовий товарооборот, млн.грн; 18 – роздрібний 
товарооборот, млн.грн; 19 – обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну 
особу, грн; 20 – кількість громадян не зайнятих трудовою діяльністю, які 
перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб; 21 – потреба 
підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць, осіб; 22 – 
навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію), осіб; 23 – 
середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн; 24 – населення 
у віці молодшому за працездатий, осіб; 25 – населення у працездатному віці, 
осіб; 26 – населення у віці молодшому за працездатий, осіб; 27 – безробітні 
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зареєстровані в державній службі зайнятості, осіб [6]. Усі розрахунки 
проводилися за допомогою програми Statistica 6.0. 

За результатами розрахунків інтегральних коефіцієнтів демографічного 
розвитку, до першого кластеру з високим їх рівнем відносяться м. Луцьк і 
Луцький адміністративний район (Табл. 1, 2, Рис. 1). Високий рівень 
демографічного розвитку для цієї групи пояснюється наявністю попиту на 
робочу силу, порівняно високого рівня оплати праці, можливості 
самореалізації населення у молодому віці. Характерним для даної групи є 
низький рівень смертності і відповідно високий рівень народжуваності. 

Таблиця 1 
Інтегральні коефіцієнти демографічного розвитку 

адміністративних районів і міст обласного підпорядкування 
Волинської області 

 Інтегральні коефіцієнти Сума 
м. Луцьк 1,000 0,130 1,000 1,000 0,000 1,000 0,682 0,616 5,428 
м. Володимир- 
Волинський 0,111 0,000 0,766 0,174 0,000 0,445 1,000 0,000 2,496 
м. Ковель 0,264 0,571 0,862 0,316 0,000 0,284 0,373 0,656 3,326 
м. Нововолинськ 0,210 0,078 0,702 0,266 0,000 0,665 0,295 0,874 3,090 
Володимир- Волинський 0,045 0,532 0,266 0,000 0,273 0,001 0,695 0,132 1,944 
Горохівський 0,184 0,195 0,319 0,060 0,601 0,005 0,227 0,755 2,346 
Іваничівський 0,080 0,013 0,309 0,021 0,323 0,006 0,305 0,848 1,905 
Камінь- Каширський 0,238 1,000 0,713 0,046 0,908 0,003 0,173 0,821 3,902 
Ківерцівський 0,238 0,701 0,500 0,102 0,641 0,005 0,459 0,417 3,063 
Ковельський 0,122 0,623 0,245 0,031 0,469 0,000 0,518 0,556 2,564 
Локачинський 0,030 0,182 0,287 0,008 0,167 0,002 0,036 0,927 1,630 
Луцький 0,230 0,831 0,691 0,019 1,000 0,008 0,673 0,556 4,008 
Любешівський 0,099 0,844 0,660 0,016 0,434 0,001 0,059 0,887 3,000 
Любомльський 0,117 0,506 0,362 0,053 0,338 0,001 0,150 1,000 2,527 
Маневицький 0,196 0,584 0,532 0,058 0,663 0,000 0,259 0,583 2,875 
Ратнівський 0,179 0,740 0,649 0,055 0,602 0,003 0,205 0,868 3,301 
Рожищенський 0,118 0,364 0,447 0,062 0,301 0,004 0,000 0,887 2,183 
Старовижівський 0,071 0,571 0,181 0,014 0,319 0,001 0,145 0,808 2,110 
Турійський 0,048 0,364 0,000 0,031 0,136 0,000 0,577 0,384 1,540 
Шацький 0,000 0,429 0,255 0,015 0,000 0,000 0,232 0,788 1,719 
Демографічні 
показники, № 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Розраховано автором за матеріалами [6] 
Таблиця 2 

Кластеризація рівня демографічного розвитку адміністративних районів і 
міст обласного підпорядкування Волинської області 

за інтегральною середньою 
Високий Вище середнього Середній Низький 

м. Луцьк 5,428 
Камінь- 
Каширський 3,902 

Маневицький 2,875 Володимир- 
Волинський 

1,944 

Луцький 4,008 м. Ковель 3,326 Ковельський 2,564 Іваничівський 1,905 
  Ратнівський 3,301 Любомльський 2,527 Шацький 1,719 
  м. Нововолинськ 3,090 м. Володимир-

Волинський 
2,496 Локачинський 1,630 

  Ківерцівський 3,063 Рожищенський 2,183 Турійський 1,540 
  Любешівський 3,000 Старовижівський 2,110   

Розраховано автором за матеріалами [6] 
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До другого кластеру з рівнем розвитку вище середнього відносяться 
Камінь-Каширський, Ратнівський, Ківерцівський, Любешівський, м. Ковель 
та м. Нововолинськ. Для цієї групи адміністративних районів характерний 
високий рівень народжуваності і низький рівень міграційного скорочення. 
Для міст, передумовами досить високого демографічного розвитку є 
наявність попиту на робочу силу, зумовлене наявністю виробничої і 
транспортної інфраструктури. Що стосується адміністративних районів, то 
переважно натуральний спосіб ведення господарства є також і позитивною 
рисою. Незважаючи на практичну відсутність можливостей 
працевлаштування з високим рівнем оплати праці, населення сільської 
місцевості, яке у більшості районів області у кількісному відношенні значно 
переважає, має високий рівень забезпечення житлом та практично 
забезпечене продовольством. 

Третій кластер із середнім рівнем демографічного розвитку, до якого 
входять Маневицький, Ковельський, Любомльський, Рожищенський, 
Старовижівський адміністративні райони та м. Володимир-Волинський, 
характеризується переважно негативними показниками. Зокрема варто 
виділити низький рівень народжуваності, досить високу смертність та 
міграційне скорочення. Дана крупа адміністративних районів у структурі 
населення мають високу частку міського. Тому зважаючи на негативні явища 
і тенденції у районних центрах області (скороченні промислового і 
сільськогосподарського виробництва, нестабільна зайнятість, безробіття), їх 
рівень демографічного розвитку є досить низьким. 

До четвертий кластера з низьким рівнем демографічного розвитку 
відносяться Володимир – Волинський, Іваничівський, Шацький, 
Локачинський і Турійський адміністративні райони. Тут ситуація є повністю 
негативною про що свідчать низький рівень народжуваності, висока 
смертність і міграційне скорочення. Така ситуація пояснюється  слабкістю 
господарського комплексу, подекуди повною відсутністю виробництва, 
відсутністю соціального забезпечення окремих верств населення. 

За результатами розрахунків інтегральних коефіцієнтів соціально-
економічного розвитку, перший кластер включає м. Луцьк та Луцький район 
(Табл. 3, 4, Рис. 1). Дана група районів і міст відзначається високим рівне 
розвитку. Лише показники рівня забезпеченості населення житлом для             
м. Луцьк, а також обсягів прямих іноземних інвестицій для Луцького району 
є низькими. Для м. Луцьк та Луцького району позитивна соціально-
економічна ситуація пояснюється наявністю великої кількості робочої сили 
високої професійної кваліфікації, високим попитом на ринку праці,  
порівняно з іншими локальними ринками. 

Другий кластер із вищим за середній рівень розвитку соціально-
економічної сфери сформували такі райони як Горохівський, Ковельський і 
Володимир-Волинський. Для даної групи районів характерним 
сільськогосподарська спеціалізація виробництва про що свідчать високі 
показники кількості діючих сільськогосподарських підприємств, що 
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забезпечує зайнятість сільського населення, проте низькі показники 
товарообороту та обсягів експорту-імпорту. 

До третього кластера із середнім рівнем соціально-економічного 
розвитку входять Локачинський, Ківерцівський, Іваничівський, Турійський, 
Рожищенський райони та м. Ковель. У цілому для районів цієї групи 
характерним є середні показники виробництва продукції сільського 
господарства. Для м. Ковель позитивним є високий показник обсягів 
реалізованих послуг. Загалом ситуація для даного кластера є негативною, 
оскільки по основних складових показниках соціально-економічного 
розвитку ситуація є негативною. 

Четвертий кластер характеризується низьким рівнем розвитку 
адміністративних районів та міст. До нього входять м. Володимир- 
Волинський і м. Нововолинськ, Старовижівський, Камінь-Каширський, 
Любомльський, Ратнівський, Любешівський, Шацький і Маневицький 
райони. Негативна їх соціально-економічна ситуація загалом відповідає 
специфіці господарства північних і центральних районів Волинської області, 
які спеціалізуються на сільськогосподарському виробництві та зумовлена 
низькою продуктивністю праці, низько ефективним сільським 
господарством, практичною відсутністю, або недієвістю існуючих державних 
програм підтримки національного виробника. Окремо слід виділити м. 
Володимир – Волинський та                        м. Нововолинськ, де причинами 
сучасного низького рівня розвитку є значне скорочення промислового 
виробництва, що у свою чергу призвело до високого безробіття населення, 
зниження рівня їх доходів. 

Таблиця 3 
Інтегральні коефіцієнти соціально-економічного розвитку 

адміністративних районів і міст обласного підпорядкування 
Волинської області 

 Інтегральні коефіцієнти Сума 
м. Луцьк 1,000 1,000 0,056 0,053 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,653 7,762 
м. Володимир- 
Волинський 0,044 0,001 0,183 0,053 0,000 0,106 0,045 0,020 0,014 0,055 0,096 

 
0,617 

м. Ковель 0,109 0,027 0,056 0,053 0,000 0,078 0,050 0,102 0,032 0,192 1,000 1,699 
м.Нововолинськ 0,078 0,566 0,000 0,053 0,000 0,216 0,218 0,018 0,048 0,076 0,124 1,397 
Володимир- 
Волинський 0,038 0,001 0,887 0,774 0,963 0,001 0,020 0,012 0,002 0,012 0,012 

 
2,722 

Горохівський 0,072 0,016 1,000 1,000 1,000 0,003 0,004 0,017 0,001 0,036 0,023 3,172 
Іваничівський 0,034 0,010 0,831 0,376 0,458 0,003 0,011 0,003 0,008 0,009 0,014 1,757 
Камінь- 
Каширський 0,039 0,000 0,310 0,241 0,450 0,017 0,001 0,026 0,001 0,031 0,007 

 
1,123 

Ківерцівський 0,082 0,088 0,268 0,511 0,369 0,044 0,036 0,061 0,090 0,041 0,168 1,758 
Ковельський 0,044 0,277 0,859 0,820 0,488 0,028 0,055 0,056 0,025 0,017 0,153 2,822 
Локачинський 0,024 0,004 0,718 0,571 0,523 0,004 0,001 0,005 0,001 0,005 0,000 1,856 
Луцький 0,122 0,144 0,972 0,827 0,914 0,824 0,369 0,348 0,117 0,070 0,367 5,443 
Любешівський 0,019 0,000 0,563 0,090 0,345 0,005 0,001 0,006 0,001 0,010 0,007 1,047 
Любомльський 0,030 0,000 0,479 0,135 0,269 0,004 0,019 0,016 0,003 0,073 0,038 1,066 
Маневицький 0,038 0,004 0,141 0,083 0,392 0,034 0,001 0,033 0,001 0,058 0,011 0,796 
Ратнівський 0,021 0,015 0,282 0,218 0,439 0,007 0,004 0,030 0,000 0,040 0,003 1,059 
Рожищенський 0,036 0,000 0,690 0,203 0,487 0,014 0,001 0,025 0,001 0,013 0,035 1,505 
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Старовижівський 0,021 0,000 0,718 0,248 0,204 0,003 0,000 0,004 0,001 0,001 0,004 1,204 
Турійський 0,028 0,000 0,859 0,308 0,515 0,003 0,000 0,010 0,000 0,000 0,023 1,746 
Шацький 0,000 0,000 0,775 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,172 0,954 
Соціально-
економічні 
показники, № 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Розраховано автором за матеріалами [6] 
Таблиця 4 

Кластеризація рівня соціально-економічного розвитку адміністративних 
районів і міст обласного підпорядкування Волинської області 

за інтегральною середньою 
Високий Вище середнього Середній Низький 

м. Луцьк 7,762 Горохівський 3,172 Локачинський 1,856 м. Нововолинськ 1,397 
Луцький 5,443 Ковельський 2,822 Ківерцівський 1,758 Старовижівський 1,204 

  
Володимир-
Волинський 2,722 

Іваничівський 1,757 Камінь-
Каширський 

1,123 

    Турійський 1,746 Любомльський 1,066 
    м. Ковель 1,699 Ратнівський 1,059 
    Рожищенський 1,505 Любешівський 1,047 
      Шацький 0,954 
      Маневицький 0,796 
      м. Володимир- 

Волинський 
0,617 

Розраховано автором за матеріалами [6] 
У результаті розрахунків інтегральних коефіцієнтів розвитку ринку 

праці адміністративних районів і міст обласного підпорядкування Волинської 
області, до першого кластера відноситься м. Луцьк, який окрім навантаження 
на одне вільне робоче місце та кількості зареєстрованих безробітних, має 
найвищі показники (Табл. 5, 6, Рис. 1). Це пояснюється наявністю 
багатогалузевого попиту на робочу силу, можливостей додаткового заробітку 
окрім постійного місця роботи, високим рівнем оплати праці. Проте слід 
відмітити високу конкуренцію на ринку праці м. Луцьк, особливо це 
стосується професій сфери послуг (медицина, освіта, торгівля). 

Другий кластер з вищим за середній рівень розвитку ринку праці  
входить м. Нововолинськ і м. Ковель, для яких характерним є високий рівень 
оплати праці, низька кількість зареєстрованих безробітних, проте високе 
навантаження на вільне робоче місце, висока частка населення у віці 
старшому за працездатний.   

Третій кластер з середнім рівнем розвитку ринку праці склала група 
таких адміністративних районів як Луцький, Ківерцівський, Камінь- 
Каширський, Маневицький, Турійський, Любомльський, Рожищенський, 
Горохівський, Ратнівський та м. Володимир - Волинський. Для них 
характерні у цілому посередні показники навантаження на одне вільне 
робоче місце, оплати праці,  низькими показники зареєстрованого безробіття. 
Для адміністративних районів даної групи такий посередній рівень розвитку 
ринку праці пояснюється низьким рівнем промислового виробництва, 
інвестиційної активності, високою часткою зайнятих у сільському 
господарстві. 
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Четвертий кластер з низьким рівнем розвитку ринку праці включив 
Шацький, Любешівський, Ковельський, Старовижівський, Іваничівський, 
Локачинський та Володимир – Волинський адміністративні райони. Тут 
ситуація є критичною практично по всіх показника. Вона пояснюється 
відсутністю виробничих об’єктів, високою часткою зайнятих у сільському 
господарстві з низькою продуктивність праці, освіті та медицині, де кількість 
робочих місць чітко обмежена, віддаленістю від обласного та регіональних 
центрів виробництва, а також відсутністю державної підтримки локальних 
ринків праці центральної та північної частини Волинської області. 

Таблиця 5 
Інтегральні коефіцієнти розвитку ринку праці 

адміністративних районів і міст обласного підпорядкування 
Волинської області 

 Інтегральні коефіцієнти Сума 
м. Луцьк 1,000 1,000 0,024 0,607 1,000 1,000 1,000 0,000 4,814 
м. Володимир- 
Волинський 0,318 0,370 0,020 0,255 0,125 0,122 0,032 0,839 2,081 
м. Ковель 0,594 0,329 0,042 0,512 0,288 0,282 0,225 0,629 2,901 
м. Нововолинськ 0,323 0,329 0,024 1,000 0,224 0,228 0,170 0,727 3,025 
Володимир- Волинський 0,000 0,000 0,000 0,233 0,036 0,043 0,095 0,957 1,364 
Горохівський 0,222 0,110 0,048 0,082 0,146 0,174 0,432 0,833 2,047 
Іваничівський 0,144 0,082 0,040 0,139 0,073 0,080 0,174 0,912 1,644 
Камінь- Каширський 0,088 0,009 0,228 0,166 0,278 0,220 0,344 0,973 2,306 
Ківецівський 0,188 0,192 0,024 0,212 0,221 0,229 0,415 0,866 2,347 
Ковельський 0,143 0,096 0,035 0,241 0,105 0,116 0,239 0,879 1,854 
Локачинський 0,086 0,119 0,017 0,244 0,022 0,028 0,066 0,972 1,554 
Луцький 0,199 0,110 0,042 0,531 0,194 0,219 0,289 0,861 2,445 
Любешівський 0,067 0,023 0,070 0,331 0,113 0,092 0,119 1,000 1,886 
Любомльський 0,162 0,032 0,119 0,477 0,103 0,111 0,218 0,892 2,114 
Маневицький 0,170 0,023 0,175 0,302 0,202 0,185 0,314 0,891 2,262 
Ратнівський 0,162 0,023 0,167 0,123 0,188 0,170 0,276 0,893 2,002 
Рожищенський 0,208 0,014 0,357 0,172 0,096 0,118 0,213 0,838 2,016 
Старовижівський 0,151 0,009 0,388 0,105 0,056 0,071 0,127 0,908 1,815 
Турійський 0,194 0,005 1,000 0,000 0,039 0,041 0,115 0,853 2,247 
Шацький 0,120 0,005 0,618 0,239 0,000 0,000 0,000 0,938 1,920 
Показники ринку 
праці, № 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

Розраховано автором за матеріалами [6] 
Таблиця 6 

Кластеризація рівня розвитку ринку праці адміністративних районів і міст 
обласного підпорядкування Волинської області 

за інтегральною середньою 
Високий Вище середнього Середній Низький 

м. Луцьк 4,814 м. Нововолинськ 3,025 Луцький 2,445 Шацький 1,920 
  м. Ковель 2,901 Ківерцівський 2,347 Любешівський 1,886 

    
Камінь- 
Каширський 

2,306 Ковельський 1,854 

    Маневицький 2,262 Старовижівський 1,815 
    Турійський 2,247 Іваничівський 1,644 
    Любомльський 2,114 Локачинський 1,554 
    м. Володимир- 

Волинський 
2,081 Володимир- 

Волинський 
1,364 

    Рожищенський 2,016   
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    Горохівський 2,047   
    Ратнівський 2,002   

Розраховано автором за матеріалами [6] 
Враховуючи інтегральні коефіцієнти рівнів демографічного, соціально-

економічного розвитку, а також розвитку локальних ринку праці у 2012 році, 
ми вирахували сумарний рівень розвитку адміністративних районів і міст 
Волинської області (Табл. 7, Рис. 1).  

 
Рис. 1. Групування адміністративних районів і міст обласного 

підпорядкування Волинської області методом інтегральної середньої 
Складено автором за матеріалами [6] 

У результаті до першого кластера з високим сумарним рівнем розвитку 
відносяться м. Луцьк та Луцький район де високим рівнем соціально-
економічного розвитку (інвестиції, торгівля, експорт-імпорт товарів) та 
ринку праці, зокрема високий попит на робочу силу, оплату праці, 
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можливість додаткового заробітку.  До другого кластера із рівнем розвитку 
вищим за середній входять м. Ковель, м. Нововолинськ та Горохівський 
район з можливостями працевлаштування, досить високою оплатою праці та 
зайнятістю. Третій кластер що відноситься до середнього рівня розвитку 
включає Камінь-Каширський, Ковельський, Ківецівський, Ратнівський, 
Володимир – Волинський, Любешівський і Маневицький райони. Тут 
ситуація є негативною оскільки відсутні вакансії з високою оплатою праці, у 
структурі зайнятості переважає соціальна сфера (освіта, медицина) та 
державний сектор. Проте слід відзначити високі демографічні показники, 
зумовлені історичним укладом життя населення даних територій. Четвертий 
кластер з низьким сумарним рівнем розвитку регіонів Любомльський, 
Рожищенський, Турійський, Іваничівський, Старовижівський, Локачинський, 
Шацький райони та м. Володимир - Волинський. Для районів даної групи 
окрім практично повної відсутності промислового виробництва, високого 
безробіття та низької оплати праці також низькі демографічні показники. Для 
м. Володимир – Волинський передумовами високого безробіття є занепад 
промислового виробництва у якому була зайнята найбільша частка 
працездатного населення, відсутністю альтернативи робочим місцям у 
галузях які переживають кризу, мова йде про видобувну промисловість та 
переробну ланку сільського господарства. 

Таблиця 7 
Кластеризація сумарного рівня розвитку адміністративних районів і міст 

обласного підпорядкування Волинської області 
за інтегральною середньою 

Високий Вище середнього Середній Низький 
м. Луцьк 18,004 м. Ковель 7,926 Камінь-Каширський 7,331 Любомльський 5,707 
Луцький 11,896 Горохівський 7,565 Ковельський 7,240 Рожищенський 5,704 
  м.Нововолинськ 7,512 Ківецівський 7,168 Турійський 5,533 

    Ратнівський 6,362 Іваничівський 5,306 
    Володимир- 

Волинський 
6,030 м. Володимир- 

Волинський 
5,194 

    Любешівський 5,933 Старовижівський 5,129 
    Маневицький 5,933 Локачинський 5,040 
      Шацький 4,593 

Розраховано автором за матеріалами [6] 
Висновки й перспективи подальших розвідок. У результаті 

кластерного аналізу локальних ринків праці адміністративних районів і міст 
обласного підпорядкування Волинської області, нами було виділено групи з 
різними рівнями демографічного, соціально-економічного  розвитку, а також 
розвитку ринку праці. Крім того, нами було розраховано сумарні коефіцієнти 
розвитку адміністративних районів і міст обласного підпорядкування області. 

У результаті розрахунків інтегральних коефіцієнтів соціально-
економічного, демографічного розвитку, а також розвитку ринку праці, було 
виявлено, що м. Луцьк та м. Ковель, а також Луцький район за усіма 
показниками мають найвищий рівень розвитку. Це зумовлено порівняно 
високою з іншими адміністративними районами та населеними пунктами, 
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концентрацією виробничої інфраструктури, трудових ресурсів, вищим рівнем 
оплати праці, торгівельним оборотом і т. п.  
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Пасевич Ю. В. Застосування кластерного аналізу у дослідженні 

локальних ринків праці Волинської області. У статті, за допомогою 
методу інтегральної середньої, здійснено кластерний  аналіз локальних 
ринків праці Волинської області. Виявлено територіальні відмінності та 
обґрунтовано особливості локальних ринків праці. Здійснено групування 
адміністративних районів та міст Волинської області за загальним рівнем 
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розвитку, демографічного та соціально-економічного характеру, а також 
рівнем розвитку ринку праці. Проведено картографування отриманих 
результатів дослідження. 

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, оплата праці, 
Волинська область. 

Пасевич Ю. В. В статье, с помощью метода интегральной средней, 
осуществлен кластерный  анализ локальных рынков труда Волынской 
области. Обнаружены территориальные отличия и обоснованы особенности 
локальных рынков труда. Осуществлено группирование административных 
районов и городов Волынской области за общим уровнем развития, 
демографического и социально-экономического характера, а также уровнем 
развития рынка труда. Проведено картографирование полученных 
результатов исследования. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, оплата труда, 
Волынская область. 

Pasevich Y. V. Application of the clustered analysis in the Study of the 
local labour markets. In this article, with the help of the integral average method, 
implement clustered analysis of the Volyn Provinces local labour market. The 
identified territorial differences and the justified particularities of the local labour 
market. The implemented Structuring of the administrative regions and towns of 
the Volyn Province for the general level of development, demographic and Socio-
economic Character as well as the level of development of the Labour market. A 
mapping of the received results of the Study. 

Keywords: labour-market, employment, unemployment, salary, Volyn area. 
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
 

 
Ключові слова: якість життя, Хмельницька область. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Важливим напрямком економічного і 

соціального розвитку України та її регіонів є підвищення якості життя 
населення, яка характеризує його фізичний, психічний і соціальний добробут. 
Підвищення якості життя населення є необхідною умовою людського 
розвитку. Якість життя населення має просторово-часові особливості, тому 
суспільно-географічне дослідження регіонального її виміру є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним аспектам 
дослідження якості життя населення присвячені наукові праці О. Гладун, І. 
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Гукалової, В. Куценко, Е. Лібанової, Л. Лісогор, В. Мандибури, І. Марченко, 
В. Никифоренка, М. Папієва, Л. Ткаченко та ін. Науково-методичні засади та 
концептуальні підходи вимірювання якості життя населення в Україні 
містить аналітична доповідь О. Гладун, Е. Лібанової, Л. Лісогор та інших (2). 
Якість життя населення регіону розглядається в монографії вчених 
Одеського національного економічного університету – «Якість життя 
населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика» (1). 

В той же час просторовий аспект якості життя населення в розрізі 
адміністративно-територіальних одиниць України вивчений недостатньо. 

Формування цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення особливостей якості життя населення Хмельницької області, 
спостерігається тенденція до скорочення темпів падіння чисельності та 
зростання прогнозної тривалості життя населення. 

Виклад основного матеріалу. В науковій літературі зустрічаються 
поняття: «рівень життя» та «якість життя». Рівень життя – складне та багато 
пластове поняття, яке об’єднує широкий спектр соціально-економічних 
відносин, пов’язаних зі станом та умовами життєдіяльності людини у 
суспільстві (3, с.8). Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя  
науково-обгрунтованим нормативам або визначеним стандартам (4, с.240). 

Індекс якості життя вимірює результати суб’єктивної задоволеності 
життям громадян різних країн світу і співвідносить їх з об’єктивними 
показниками соціально-економічного добробуту жителів цих країн. Він 
складається на основі статистичного аналізу дев’яти ключових показників, 
які відображають різні аспекти якості життя населення: здоров’я, сімейне та 
громадське життя, матеріальне благополуччя, політична стабільність і 
безпека, клімат і географія, рівень зайнятості, політичні та громадянські 
свободи, гендерна рівність. 

На думку Ю. Крупнова (6) можна виділити три найважливіші блоки 
індикаторів якості життя населення. Перший блок індикаторів якості життя 
характеризує здоров’я населення та демографічне благополуччя, які 
оцінюються за рівнями народжуваності, тривалості життя, природного 
відтворення. Другий блок відображає задоволеність населення 
індивідуальними умовами життя (достаток, житло, харчування, робота тощо), 
а також соціальну задоволеність станом справ у державі (справедливість 
влади, доступність освіти і охорони здоров’я, безпека існування, екологічне 
благополуччя). Для їх оцінки використовуються соціологічні опитування 
представницьких вибірок з населення. Об’єктивним індикатором крайньої 
незадоволеності служить рівень самогубств. Третій блок індикаторів оцінює 
духовний стан суспільства. Рівень духовності визначається за характером, 
спектру і числа творчих ініціатив, інноваційних проектів, а також за 
частотою порушень загальнолюдських моральних заповідей. Як одиниці 
виміру використовуються дані офіційної статистики про соціальні аномалії, 
які вважаються порушенням відповідних заповідей: грабежі, тяжкі тілесні 
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ушкодження, кинуті літні батьки і діти, алкогольні психози. Там де такі 
проступки  зустрічаються частіше, рівень морального стану гірше. 

Український аналітичний центр Міжнародного центру перспективних 
досліджень за показниками 2010 року провів оцінку регіонів України у 5 
сферах (7): 1. Добробут (економічний розвиток: доходи, зайнятість; 
інноваційний потенціал); 2. Освіта (охоплення, якість); 3. Охорона здоров’я 
(стан здоров’я, захворюваність, забезпеченість кадрами, спосіб життя); 4. 
Суспільство (громадська безпека, суспільна нерівність); 5. Довкілля (викиди, 
якість повітря, якість води) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Місце Регіон Якість 

життя 
Добробут Освіта  Охорона 

здоров’я 
Суспільство Довкілля 

1 Київ 4,4 4,6 4,8 4,6 3,8 4,5 
2 Харківська 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 5,0 
3 Севастополь 4,1 3,6 5,0 3,8 3,3 4,8 
4 Тернопільська 4,0 2,4 3,5 4,5 4,5 5,0 
5 Львівська 4,0 3,1 3,3 4,1 4,5 4,8 
6 Чернівецька 3,9 2,7 2,5 4,8 4,5 5,0 
7 Вінницька 3,9 2,4 3,5 4,3 4,5 4,8 
8 Івано-

Франківська 
3,8 2,3 3,5 4,6 4,8 4,0 

9 Одеська 3,8 3,7 3,8 3,1 3,8 4,8 
10 Волинська 3,8 2,4 3,0 4,1 4,5 5,0 
11 Закарпатська 3,8 3,0 2,5 3,8 4,5 5,0 
12 Полтавська 3,7 3,6 3,0 3,9 3,8 4,5 
13 Рівненська 3,7 2,7 3,0 3,5 4,3 5,0 
14 Черкаська 3,7 2,4 3,5 3,5 4,0 5,0 
15 АР Крим 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 4,5 
16 Хмельницька 3,6 2,7 2,8 3,3 4,3 5,0 
17 Сумська 3,6 3,1 3,0 3,5 3,8 4,5 
18 Київська 3,5 2,9 3,0 3,6 3,3 4,8 
19 Кіровоградська 3,5 3,0 3,0 2,9 3,5 5,0 
20 Житомирська 3,4 2,7 2,3 3,5 3,8 5,0 
21 Чернігівська 3,4 2,7 2,8 2,9 3,8 5,0 
22 Запорізька 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 3,0 
23 Миколаївська 3,4 3,6 3,0 2,9 3,3 4,3 
24 Херсонська 3,2 2,6 2,8 2,6 3,3 5,0 
25 Луганська 3,1 2,9 3,3 2,9 3,0 3,5 
26 Донецька 3,0 3,4 3,5 2,8 3,0 2,5 
27 Дніпропетровська 3,0 3,4 3,8 2,5 2,8 2,5 

 
Хмельницька область посідає 16 місце в рейтингу регіонів України за 

якістю життя населення. На перше січня 2013 р. в області проживало 1314,0 
тис. осіб (2,9% в Україні) (8). У 2001 – 2013 рр. чисельність населення в 
області зменшилась в 1,1 рази. Зменшення населення відбулося за рахунок 
переважання смертності над народжуваністю, міграційного скорочення. 

 Природний приріст (скорочення) населення становив мінус 4,2, в т.ч. в 
міських поселеннях 1,0, у сільській місцевості мінус 10,5 (в Україні: - 3,1; - 
2,2 і - 5,1). Основною причиною смертності є хвороби систем кровообігу 
(60%). В області коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року становить 9,0 (у 
2010 р. – 7,5, в Україні – 8,4). Сальдо міждержавної міграції – 280 осіб, 



141 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

міжрегіональної мінус 1006 осіб. На 10 тис. наявного населення воно 
становить відповідно: 2,1 і – 7,6.   

Область характеризується не зовсім сприятливою віковою структурою 
населення. Вікова структура населення (% до всього населення у віці): 1) 0-
14 років – 15,1; 2) 15-64 роки – 70,5; 3) 65 років і старше – 14,4 (в Україні 
відповідно: 14,6; 70,2 і 15,2%). На 1000 населення в області припадає 324 
пенсіонери (в Україні - 301). У восьми сільських районах на 1000 працюючих 
припадає понад 1000 не працюючих за віком, тому важливо стимулювати 
розвиток в них місцевого бізнесу.  

У 2012 р. 64,6% до населення у віці 15-70 років складало економічно 
активне населення (в Україні 64,6%). 59,0% населення у віці 15-70 років 
зайняте у різних видах господарської діяльності. Рівень безробіття (за 
методологією МОП) – 8,6% до економічно активного населення. В області 
високе навантаження на одне вільне робоче місце, вакансія – 93 особи (в 
Україні – 11). Значна увага приділяється інноваційному розвитку. Новим 
професіям навчались – 4,7 тис. осіб, що становить 1,9% до облікової 
кількості штатних працівників. Підвищили свою кваліфікацію впродовж року 
– 23,2 тис. осіб (9,4% до облікової кількості штатних працівників). Область 
належить до слабоурбанізованих регіонів України – міське населення 55,5% 
(в Україні – 68%). Найменше урбанізованими регіонами є Новоушицький, 
Чемеровецький та Ярмолинецький. Висока частка сільського населення 
створює передумови для розміщення нових виробництв. Важливим 
показником добробуту населення є валовий регіональний продукт. Валовий 
регіональний продукт у 2011 р. становив 22843 млн. грн.., в т.ч. на одну 
особу – 17260 грн. (в Україні – 28488). Річні доходи населення становили 
34477 млн. грн. у тому числі у розрахунку на одну особу 20312,0 грн. (в 
Україні – 23931,1 грн.). В той же час витрати – 30369 млн. грн., на одну особу 
– 2305,7. Середньомісячна номінальна зарплата - 2425 грн. (в Україні – 3026 
грн.). 

Весь житловий фонд – 33862 тис. м2 загальної площі у т.ч. приватний 
житловий фонд – 32585 м2. Забезпеченість населення житлом в середньому 
на одну особу становить 25,6 м2 загальної площі, у тому числі у міських 
поселеннях – 21,3 м2, у сільській місцевості – 31,0 м2 (в Україні – 23,7; 22,1; 
27,2). Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку в 
міських поселеннях: державний житловий фонд – 27,3, кооперативного 
житла – 21,3. 

В області 827 дошкільних навчальних закладів, де виховується 45,4 тис. 
дітей. Охоплення дітей навчальними закладами (% до кількості дітей 
відповідного віку) – 64%, в тому числі у міських поселеннях – 76, у сільській 
місцевості – 48 (в Україні – 59, 69 38%). 

В Хмельницькій області 853 загальноосвітніх навчальних закладів, де 
навчається 129 тис. учнів. Серед загальноосвітніх навчальних закладів нового 
типу виділяються: 30 гімназій (14580 учнів), 32 ліцеї (16855 учнів) 13 
колегіумів (5995 учнів) і 84 навчально-виховних комплексів (6581 учень). 
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Найгірша ситуація з наповнюваністю шкіл у Новоушицькому, 
Старосинявському, Теофіпольському, Кам’янець-Подільському та 
Хмельницькому районах. 

У 2012 році підготовлено 8,1 тис. кваліфікованих робітників професійно-
технічними навчальними закладами (4% в Україні). Область має 11 ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації (7,5 тис. студентів) і 10 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (35,7 
тис. студентів). В порівнянні з 1990/91 н.р. кількість студентів у ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації зменшилась у 2,1 рази, а у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 
збільшилась в 2,1 рази. 

В області 5,5 тис. лікарів, на тисячу населення припадає 41,9 осіб (в 
Україні – 47,9). Кількість лікарняних ліжок – 11,5 тис., що в розрахунку на 10 
тис. населення складає 88,2 (в Україні – 89,1). У 2012 р. зареєстровано 8,8 
тис. злочинів. 

За даними Державного агентства водних ресурсів України область 
використовує 118 млн. м3 свіжої води (1,1% в Україні). Сучасний стан 
поверхневих водойм області характеризується антропогенним впливом 
суб’єктів господарювання. Через фізичну та моральну застарілість 
обладнання біля 1 млн. м3 недостатньоочищених вод надходить до водних 
об’єктів. 

Викиди забруднених речовин в атмосферне повітря – 79,7 тис. т., у 
розрахунку на км2 – 3,9 (в Україні – 11,3). У 2012 р. було утворено 1471,1 
тис.т. відходів І-ІV класів небезпеки, в т.ч. 1, тис.т. І-ІІІ класів небезпеки. 
64,4% обсягів викидів забруднюючих речовин припадає на обробну 
промисловість, 17,7% - на транспорт і зв'язок, 4,8% - сільське господарство, 
решта – інші види економічної діяльності. Найбільший забруднювач 
атмосферного повітря в області – ВАТ «Подільський цемент». Моніторинг 
довкілля в області здійснюють Державна екологічна інспекція, Обласний 
центр з гідрометеорології, СЕС (МОЗ), «Облдержродючість», Подільська 
гідрогеологічна партія, Обласне управління по меліорації і водному 
господарству». 

Висновки. Подальше вивчення формування індикаторів якості життя 
дозволить розробити заходи щодо покращення стану природного, 
соціального, економічного та суспільно-політичного середовища проживання 
населення. 
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Нич Т. В. Якість життя населення Хмельницької області: сучасний 

стан та перспективи 
У статті висвітлена сутність поняття «якість життя», виділені 
індикатори, проаналізовані особливості якості життя в Хмельницькій 
області. 
Ключові слова: якість життя, Хмельницька область. 
 

        Ныч Т.В. Качество жизни населения Хмельницкой области: 
современное состояние и перспективы» 

В статье освещена сущность понятия «качество жизни», выделены 
индикаторы, проанализированы особенности качества жизни в Хмельницкой 
области.  
Ключевые слова: качество жизни, Хмельницкая область. 

 
Nych T. Quality of life Khmelnitsky region: current situation and prospects  

The article highlights the essence of the concept of "quality of life", selected 
indicators, analyzes the features of quality of life in the Khmelnitsky region.  
Keywords: quality of life, Khmelnytsky region. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОТЕДЖНИХ ПОСЕЛЕНЬ ДОНЕЦЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ТА ЗАПОРІЖЖЯ 

 
Ключові слова: котеджне поселення, чинники, регіональні відміни 

 
Вступ. Постановка проблеми. Перші котеджні мітечка в Україні 

почали з’являтися в 90-тих роках ХХ століття. Спочатку будівництво 
котеджів розгорнулось навколо Києва та на південному березі Криму, де є 
великий попит на заміське житло. Згодом таке будівництво поширилось по 
всій територіъ України. З 2004-2005 року популярність котедж них містечок 
ще більше зросла за рахунок безлічі незаперечних переваг над 
багатоповерховою міською забудовою з мінімальною прибудинковою 
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територією. За таких умов актуалізуються суспільно-географічні 
дослідження котеджних містечок навколо великих міст України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суспільно-географічним 
дослідженням котеджної забудови навколо великих міст України присвячені 
праці К.Мезенцева, Н.Мезенцевої, І. Савчука та інших вчених. Основний 
акцент в них зроблено на аналіз  чинників котеджної забудови, просторово-
часові її особливості. Однак значна кількість міст в Україні ще потребують 
суспільно-географічних досліджень котеджних поселень, які сформувались 
навколо них. Це стосується великих міст регіонів промислової спеціалізації, 
зокрема Донецька, Дніпропетровська та Запоріжжя.  

Формування цілей, постановка завдання. Метою написання статті є 
суспільно-географічний аналіз розміщення котеджних поселень навколо 
Донецька, Дніпропетровська та Запоріжжя.  

Виклад основного матеріалу. Існує кілька визначень поняття 
«котеджного містечка». Котеджне містечко – це ціле організоване селище від 
забудовника з централізованою інженерною та соціально-побутовою 
інфраструктурою та високим рівнем інженерних мереж (газ, вода, 
електроенергія, Інтернет і т.д.). Разом з будинком мешканці отримують 
упорядковані громадські зони, вимощені тротуари, газони, комунальну 
службу, охорону, магазини, кафе і ресторани, спорткомплекси і дитячі 
майданчики [3]. Котеджне містечко – це повноцінне житло з розвинутою 
інфраструктурою, яке забезпечене усіма необхідними для нормального життя 
інженерними комунікаціями. Воно повинно мати у своєму розпорядженні 
власну інфраструктуру: на території селища мають бути мінімаркет, кафе, 
адміністративна будівля, спортивні та дитячі майданчики, рекреаційна зона 
тощо [4]. Отже, котеджне містечко – це особливе поселення, сприятливе для 
комфортного життя людини, з розвиненою інфраструктурою, вигідним 
транспортним положенням, що, як правило, має розвинену систему охорони і 
ряд переваг порівняно з умовами життя, які надаються в традиційних 
житлових забудовах міст, селищ та сіл.  

Котеджні містечка відрізняються один від одного ступенем централізації 
їх проектування та облаштування. Є котеджні містечка з єдиним планом 
забудови, певним набором котеджів, що зводяться силами однієї фірми під 
єдиним керівництвом. Цей тип котеджів характеризується наявністю 
високотехнологічної інфраструктури, що включає сучасні засоби зв'язку, які 
оплачуються ще на стадії купівлі котеджів. В деяких котеджних містечках 
майбутні мешканці самі вибирають собі і проект, і фірму, яка його реалізує. 
Сучасні проекти українських котеджних містечок передбачають будівництво 
на одній території розроблених спеціально декількох варіантів типових 
проектів котеджів (зазвичай 5-6), витриманих в єдиному архітектурному 
стилі. Як правило, це котеджі площею близько 350-400 кв. м з гаражем. 

Обов'язкові елементи інфраструктури котеджного містечка: телефони, 
Інтернет, газ, електрика, вода, утилізація (або вивезення) відходів. Можуть 
бути магазин, дитячий сад, ЖЕК, басейн, спортзал, тенісний корт. До інших 
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не менш важливих «плюсів» котеджного містечка відносять «свіже» заміське 
повітря і відсутність сусідів "за стіною". До "мінусів" належить типовий 
проект котеджу, а також і необхідність підкорятися прийнятим на території 
котеджного містечка правилами. 

Для порівняння, розвиток котеджних містечок в Європі мав абсолютно 
іншу економічну модель, ніж зараз в Україні. Історія "левітхаузів" – дуже 
дешевих будинків – виробництво яких "під ключ" розпочалося ще після 
Другої світової війни, є прикладом того, як через значне здешевлення 
популяризувалась заміська забудова. 

Будівництво котедж них містечок визначають ряд чинників. 
Транспорт. Кожен мешканець котеджного містечка турбується про 

вигідне транспортне положення його будинку як відносно транспортних 
магістралей і великих центрів та вузлів (міжміське, міжобласне, міждержавне 
сполучення тощо), так і відносно об’єктів інфраструктури в межах 
котеджного містечка (внутрішня транспортна мережа). Забудовник 
заздалегідь враховує це, тому розгортає будівництво поблизу важливих 
транспортних шляхів великих міст. Оскільки мешканці містечок зазвичай 
їздять на роботу до сусідніх міст, транспортний фактор і якісні дороги 
зокрема при будівництві таких поселень є визначальним. 

Наявність споживача. Як правило, в Україні в котеджних містечках 
оселяються колишні мешканці міст, які продовжують працювати в місті, 
звикли до комфортних умов життя і бажають покращити умови свого 
існування. Тож будівництво варто розгортати у безпосередній близькості до 
міст, які є центрами притягання робочої сили. 

Екологічний стан території. Потенційний покупець житла в 
котеджному містечку бажає жити в екологічно чистих умовах. Великою 
перевагою котедж них містечок є наявність лісу, чистих водойм, зелених 
насаджень, що створює відчуття єднання з природою.  

Обмеженість земельних ресурсів великих міст. Будівництво котеджних 
масивів у межах великих міст є обмеженим, оскільки міста мають визначені 
межі та розвинену мережу промислових і соціальних об’єктів. Отже, виникає 
потреба виносити будівництво за межі великих міст.  

Модні тенденції. На сучасному етапі в Україні заможне населення 
намагається придбати якомога досконаліші апартаменти у найпрестижніших 
районах поблизу великих міст. Володіти дорогою нерухомістю модно, тож 
люди з високими доходами її активно скуповують. 

На початковому етапі розвиток котеджних містечок може йти за двома 
напрямами [2]:  

1) шляхом будівництва у передмістях котеджних містечок з порівняно 
дешевими будинками, що приваблюють населення за рахунок нижчої 
вартості землі та порівняно високої транспортної доступності;  

2) шляхом будівництва у передмістях котеджних містечок з елітними 
будинками, що приваблюють населення за рахунок підтвердження 
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соціального статусу, комфорту, відокремлення від інших, забезпечення 
захисту, екологічності.  

В Україні з другої половини 1990-х років цей процес розпочався за 
другим напрямом. І лише навколо Києва і Харкова у другій половині 2000-х 
роках почали з’являтися ознаки першого напряму [2].  

 Внаслідок різного впливу і поєднання факторів сформувалися різні 
типи розвитку котеджних містечок навколо великих міст України: 

- столичний тип (у приміській зоні Києва); 
- приморський тип (у приміській зоні Одеси та на Південному березі 

Криму); 
- елітний тип у приміській зоні індустріальних центрів (Донецька, 

Дніпропетровська, Запоріжжя, Миколаєва); 
- змішаний тип (у приміській зоні Харкова); 
- західний тип (у приміській зоні Львова) [2]. 

Перші котеджні містечка навколо Донецька з'явилися у 2006 році. 
Першим було містечко «Хорошово», розташоване в Ленінському районі на 
південному березі Донецького моря. Нині Донецьк оточений  цілим 
«архіпелагом» котеджних містечок. Особливістю Донецька є наявність таких 
містечок і самому центрі міста у межах паркової зони, і навколо міста. На 
ринку нерухомості приміської зони Донецька представлено 7 котеджних 
містечок, у межах міста – 3 містечка. З них 5 містечок здано в експлуатацію, 
4 знаходяться на стадії будівництва та одне містечко проектується. Котеджні 
містечка розташовані у м. Донецьк, с. Піски, с. Первомайське, с. Доля, м. 
Макіївка, а також с. Хорошово, с. Любімово, с. Дубровка. Останні три 
населені пункти знаходяться в межах мікрорайону Широкий на південній 
околиці Донецька. Тобто, котеджна забудова навколо Донецька ведеться у 
південному напрямку (4 містечка) та північно-західному (2 містечка). У 
східному напрямку (у бік Макіївки) збудовано лише 1 містечко. У межах 
міста котеджні містечка зосереджені в центрі в зоні парків.  Факторами, які 
визначили будівництво котедж них містечок Донецька є: 

 екологічний стан місцевості – усі котеджні містечка розташовані подалі 
від великих промислових підприємств; 

 наявність рекреаційного ресурсу – усі котеджні містечка розташовані в 
районі озер та лісових масивів (лісосмуг, парків). Винятком є котеджене 
містечко «Відрадне», яке проектується в Первомайську; 

 транспортна доступність – котеджні містечка знаходяться у зоні доступу 
центральних автомагістралей; 

 близьке розташування до гіпермаркетів, центрів розваг. 
Назви містечок натякають на близькість до природи, окремі назви задають 

психологічний настрій (похідне слово від назви позитивної емоції або 
почуття). Слогани відповідають основним запитам на ринку нерухомості: 
подалі від міського шуму, ближче до природи, але з характерним міським 
комфортом у колі любих вам та хороших людей, які близькі вам за 
інтересами та статусом.  
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У переважній більшості котеджні містечка розраховані на середній клас, 
топ-менеджерів, керівників підприємств (за інформацією на офіційних 
сайтах). Офіційні сайти, які презентують такі містечка: «Riverside» та 
«Золотые пески»,  надають мінімум інформації, що свідчить про обраність 
сегменту покупців. Відповідно їх іміджеві характеристики відповідають 
преміум-класу та бізнес-класу. Економ-клас взагалі навколо Донецька не 
представлений. Ціни в котедж них містечках коливаються від 4860 грн. за кв. 
м до 16200 грн. за кв. м. Факторами, які визначають ціну є: 

 клас котеджного містечка та рівень розвитку інфраструктури ( торгові 
центри, дитячі садки, парк відпочинку, спортивні споруди, тенісні 
корти, футбольні поля, СПА-центри, відділення банку, аптека, ресторан, 
більярд, казино, боулінг, басейн, аквапарк, пляж, автомобільна стоянка 
для гостей, контрольно-пропускний пункт, наявність охорони, наявність 
власного ЖКГ, клінінгова служба та ін.);  

 місце розташування та наявність рекреаційного ресурсу; 
 площа прибудинкової території, проект будинку; 
 віддаленість від Донецька; 
 транспортна доступність та близькість торговельно-розважальних 

комплексів. 
Перше котеджне містечко біля Дніпропетровська з’явилося у 2007 році – 

«Срібний бір» у смт. Кіровському. Помітний інтерес до придбання заміської 
нерухомості з'явився в місті ще з 2004 року. Нині навколо Дніпропетровська 
розміщено 8 котеджних містечок: 6 знаходиться у стані будівництва і 2 
збудованих. Також 2 містечка проектуються. Більшість котеджних містечок 
розташовані у навколишніх селах (Олександрівці, Орлівщині, Новосілівці, 
Єлизаветівці, Піщанці) та у смт (Ювілейному та Кіровську). Відносно м. 
Дніпропетровськ вони розміщені у східному, північно-східному (вздовж 
гирла річки Самара, а також на шляху Дніпропетроськ – Донецьк) і північно-
західному напрямках (вздовж річки Оріль та траси Дніпропетровськ – 
Полтава) на відстані 8-30 км. Основною перевагою котеджів є те, що вони 
знаходяться поза межами міста (подалі від осередку забруднень 
навколишнього середовища) і в той же час розвинена транспортна 
інфраструктура дозволяє щоденно здійснювати поїздки в місто у разі 
виникнення такої необхідності (на роботу або по справах). 

На будівництво котеджних містечок  вплинули: наявність великого міста; 
наявність транспортного сполучення; екологічно чиста місцевість; наявність 
водних об’єктів (р. Самара, р. Оріль та невеличкі озера) та власного пляжу; 
лісиста місцевість; заповідний хвойний ліс. 

У назвах більшості котеджних містечок робиться акцент на те, що вони 
розташовані у маленькому куточку незайманої природи («Срібний бір», 
«Дніпровська затока», «Сосновий берег», «Шишкіно», «Блакитне озеро»). 
Проаналізувавши їх слогани можна зробити висновок, що вони побудовані 
для тих, хто цінує екологічну чистоту, любить комфорт і затишок та не 
полюбляє міського шуму. 
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Навколо м. Запоріжжя заплановано будівництво чотирьох котеджних 
містечкок, три з яких наразі будуються, а одне спроектовано, але будівництво 
не відбувається. Загалом заплановано звести 968 котеджів. Котеджні містечка 
розміщені в північно-західному, південно-східному та південному напрямах.  
З 4 котеджних містечок два заплановано звести в одному населеному пункті 
на півдні від Запоріжжя – в смт Малокатеринівка. Забудовника тут 
приваблює наявність Каховського водосховища і широкі можливості для 
облаштування пляжів та зон відпочинку. Всі котеджні містечка мають 
вигідне транспортне положення. Щодо екологічного стану поблизу 
промислового Запоріжжя, виникають деякі сумніви.  

Котеджні містечка «Катериничи» і «Катерининський» отримали свої 
назви завдяки розташуванню в межах смт Малокатеринівка. «Європа» – 
назва, яка наголошує на європейських стандартах життя, благоустрої, 
асоціюється з високорозвинутим суспільством, заможністю, відсутністю 
будь-яких негараздів. Жити в «Європі» привабливо, навіть якщо ця «Європа» 
розміщена поблизу Запоріжжя.  

На сайтах котеджних містечок поблизу Запоріжжя зазвичай не 
зазначається категорія населення, на яку розраховане будівництво. Аналіз 
підтверджує, що всі вони орієнтовані на бізнес-клас. Найдешевше житло 
пропонується в Катерининському, яке ще навіть не будується (2430 грн. за 
кв. м). В Катериничах ціна житла 3240 грн. за кв. м, Європі і Олані – від 8000 
грн. за кв.м. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Донецьк, 
Дніпропетровськ та Запоріжжя є найбільшими промисловими центрами 
України. Ємність ринків заміської нерухомості в містах визначається 
попитом, який повністю поки що не задовольняється. Основними причинами 
високого попиту на котеджі, не зважаючи на економічну кризу, є бажання 
більш комфортних умов проживання; вартість будинків, за рахунок новітніх 
технологій будівництва, часто збігається з вартістю нових квартир у містах. 
Котеджні містечка розташовують біля зручних транспортних розв’язок у 
рекреаційних зонах (біля водойм, зелених насаджень). Містечка локалізовані 
окремими групами (кластерами) і не утворюють суцільної смуги, так як 
навколо Києва, тобто наявні вільні площі для будівництва. Наявність 
незадоволеного попиту та невелика кількість такої забудови (навколо одного 
міста не більше 10 містечок) свідчить про незначний розвиток ринку 
котеджної нерухомості в даному регіоні.  
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Базар Д.Є., Пальчук М.В., Шуман С.Г. Суспільно-географічне 
дослідження котеджних поселень Донецька, Дніпропетровська та 
Запоріжжя.  

Розкрито сутність котеджної забудови та виявлено чинники її розвитку. 
Визначено особливості будівництва котеджних поселень навколо Донецька, 
Дніпропетровська та Запоріжжя. Здійснено суспільно-географічний аналіз 
котеджних поселень Донецька, Дніпропетровська та Запоріжжя. Визначено 
проблеми будівництва котеджів у промислових регіонах. 

Ключові слова: котеджне поселення, чинники, регіональні відміни. 
 

Базар Д.Е., Пальчук М.В., Шуман С.Г. Общественно-
географическое исследование коттеджных поселений Донецка, 
Днепропетровска и Запорожья.  

Раскрыта сущность коттеджной застройки и выявлены факторы ее 
развития. Определены особенности строительства коттеджных поселений 
вокруг Донецка, Днепропетровска и Запорожья. Осуществлен общественно-
географический анализ коттеджных поселений Донецка, Днепропетровска и 
Запорожья. Определены проблемы строительства коттеджей в 
промышленных регионах. 

Ключевые слова: коттеджное поселение, факторы, региональные 
отличия.  

 
Bazar D., Pal’chuk M., Shuman S. Human-Geographical studies of the 

cottage srttlements of Donetsk, Dnipropetrovsk and Zaporizhia.  
The essence of cottage settlements and factors of its development are 

revealed. The peculiarities of cottage settlement construction around Donetsk, 
Dnipropetrovsk and Zaporizhia are determined. Human-geographical analysis of 
cottage settlements of Donetsk, Dnipropetrovsk and Zaporizhia is carried out. 
Problems of cottage settlements development in industrial regions are defined.  

Keywords: cottage settlement, factors, regional differences.  
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МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
 

Ключові слова: модель, місто, розвиток, планування. 
 

Вступ. Постанова проблеми. Дослідження простору міста є одним із 
перспективних напрямів сучасної географічної науки. Однак, ряд питань 
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щодо просторового розвитку міста залишаються невирішеними, зокрема, це 
стосується й моделей просторового розвитку міста. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в 
дослідження теоретичних та практичних засад розвитку міста та міських 
моделей зробили такі вітчизняні і зарубіжні вчені Герасимчук З.В., Ніщик 
Т.О., Карий О.І., Кузнецов С.Г., Ананян І. І., Богак Л. М., Куць Є.С., Лаппо Г. 
М., Осітнянко А. П., Павлова Л.І., Шепеленко І.П., П. Нокс, С. Пінч та інші. 

Формування цілей статті. Постановка завдання. Основним 
завданням статті є детальний аналіз різних моделей просторового розвитку 
міста. Крім того, в ході дослідження передбачається виявити еволюцію 
поглядів на моделі просторового розвитку міста; згрупувати міські моделі за 
основним фактором просторового розвитку міста та визначити їх головні 
індикатори. 

Виклад основного матеріалу. Слово модель походить від латинського 
modus (спосіб, міра, образ). Спочатку значення було пов’язано з будівельним 
мистецтвом. Згодом моделювання ввійшло в різні галуззі науки. Щодо 
міських моделей, їх можна розглядати в трьох специфічних образах: модель 
як процес дослідження міста; модель як об’єкт дослідження та проектування 
міста; модель як образ сприйняття міста в уявленні містян. 

В даній статті міська модель буде розглянута як об’єкт дослідження та 
проектування міст різними архітекторами та проектувальниками починаючи 
з ХІХ ст., коли активні процеси урбанізації знову і знову ставили перед 
містобудівниками ряд актуальних питань, головні з них: «де будувати 
місто?» і «як будувати місто?». Це зумовило виникнення різних напрямів 
містобудівних моделей. 

Економікоорієнтовані моделі 
Артур Соріа-і-Мата (1844-1920) показує залежність просторової форми 

міста від транспорту («лінійне місто», «транспортне місто») Ґрунтуючись на 
фактах зростання міст уздовж залізничних ліній і в залізничних вузлах, 
висунув ідею про те, що під час зростання, міста мають тенденцію набувати 
лінійної форми. Початком для цього послужило трасування трамвайних 
колій, з обох сторін транспортної траси розташовувалися житлові і 
промислові райони. Безперечний внесок А. Соріа-і-Мата у розвиток 
містобудування - це виявлення залежності розвитку промисловості і житла 
від формування транспортних шляхів. Транспорт визначає планувальний 
каркас міста. 

Ежен Енар (1849-1923). Концепція Е. Енара була пов’язана з новими 
чинниками реконструкції міст. У зв’язку із стрімким розвитком міського 
транспорту, зокрема автомобільного, з’явилася необхідність подальшої 
реконструкції вуличної мережі міст, планувальної і просторової організації 
міських утворень, що історично склалися. Найважливішою проблемою було 
формування загальноміського центру, який уподібнювався людському 
серцю, а рух транспорту - надміру крові. Е.Енар зробив два основні 
висновки: 1) зробити центр непроникним для транспортного руху; 2) 
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поліпшити зв’язки центрального району з периферією міста і заміськими 
шосе. Він запропонував два рішення організації вуличних перехресть: вузол 
перетину вулиць на різних рівнях; перехрестя з круговим рухом і підземними 
переходами. Як історичний чинник реконструкції Е. Енар розглядав також 
історичні пам’ятники. Він підкреслював, що будівництво нових будівель 
поблизу пам’ятників архітектури може спотворити їх зовнішність. 

Тоні Гарньє. (1969-1948) Вперше пропонує функціональне зонування 
території міста в сьогоднішньому розумінні цієї задачі, тобто поділ території 
міста на 4 категорії: рекреаційно-житлові, промислові, робітничі і 
транспортні. 

Також він поставив перед собою завдання, що полягало в створенні 
проекту абсолютно нового міста, починаючи від загального планування і 
закінчуючи окремими приміщеннями в кожному будинку. Його 
«індустріальне місто» було розраховане на 35 тис. жителів. Чітко розділені 
праця, житло, відпочинок і транспорт. Промислові споруди відокремлені від 
власне сельбищної території зеленим поясом. Зона відпочинку знаходиться в 
захищеному місці на схилі пагорба й орієнтована на південь. Середня 
частина витягнутого в довжину міста призначена для громадського центру, 
району шкіл і розвинених спортивних споруд. Різні об’єкти Т. Гарньє 
розташував так, щоб при подальшому своєму розширенні вони не 
порушували загальної гармонії. У той же час Т. Гарньє істотно розширив 
уявлення про промислову забудову, групування промислових підприємств в 
декілька комплексів.  

Кларенс Стейн (1882-1975) розвинув концепцію мікрорайону, 
звернувши увагу на зростаюче значення індивідуальних автомобілів. У 
житлових утвореннях пропонувалося відокремити від автомобільних доріг 
пішохідні шляхи, особливо які використовувались домогосподарками і 
дітьми. Пішохідні доріжки проходили між будинками і під автодорогами. 
Автошляхи ж формувалися за принципом ієрархії: основні дороги, що ведуть 
до місцевого центру і місцеві, які обслуговують групи будників. 

Сер Герберт Алкер Тріпп (1883-1954) з’єднавши принцип мікрорайону, 
як територіальної одиниці міста з принципом диференціації автомобільного і 
пішохідного руху, доводив, що міста повинні реконструюватися на основі 
«обмежених районів». При цьому основні транспортні артерії повинні бути 
відокремлені від місцевих вулиць. Основні артерії - автостради 
відокремлювали крупні міські території з власними магазинами і системами 
обслуговування.  

Ернст Май (1886-1970) німецький архітектор узаконив формування 
мікрорайонів у період його роботи в СРСР, де він проектував нові міста. У 
20-ті роки в різних радянських проектах почали з’являтися групи житлових 
будинків (мікрорайони) разом з підприємствами побутового обслуговування, 
утворюючі однотипні комплекси приблизно однакової величини, що 
включають необхідні види послуг. В основі його містобудівної концепції - 
чітка децентралізація міста, тобто створення системи міст-супутників 
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навколо історичного центру, типізація і індустріалізація житлового 
будівництва. 

Гомер Хойт (1895-1984) запропонував клинову (секторальну) модель, 
спираючись на гіпотезу, що просторовий розвиток міста формує на його 
території певні сектори, границі яких проходять в радіальній системі, вздовж 
комунікаційних осей. Просторовий розвиток секторів відбувається у 
зовнішньому напрямі, а в середині кожного сектору відбуваються зміни 
інтенсивності використання території, причому найінтенсивніше 
використовується територія, яка знаходиться поблизу центру міста.  

Едвард Ульман (1912-1976) один з авторів багаточарункової моделі 
міста. Розглядав вплив транспорту на розміщення виробництва, торгівлю, 
економічний і соціальний розвиток міст. Займався комплексним 
дослідженням проблем розвитку міст і міських агломерацій (у тому числі 
поліцентричності), оцінками якості міського середовища, побудові моделей 
каркасно-мережевих міських структур. 

Для цього напряму характерною ознакою є основоутворююче значення 
об’єктів промисловості, сфери послуг, транспорту. Ключові терміни: 
«лінійне місто», реконструкція міст, «індустріальне місто», «обмежений 
район», багаточарункова модель, клинкова модель. 

Екологоорієнтовані моделі 
Ебенізер Говард (1850-1928). Вперше у містобудуванні широко ставить 

проблему інтенсивності освоєння території. «Місто-сад» - це шлях до 
рішення проблем житлового будівництва. Він запропонував створення нових 
міст обмеженого розміру, які будуть постійно оточені сільською місцевістю. 
Принципи його концепції можна сформулювати таким чином: 1) місто - це 
система функціональних територій, що пронизані мережею пов’язаних між 
собою озеленених просторів різного призначення, легко доступних для всіх 
жителів; 2) необхідність єдиного плану розвитку групи населених місць; 3) 
розгляд міста і груп міст як систем розселення, побудованих за ієрархічним 
принципом; 4) необхідність усуспільнення міських і приміських земель; 5) 
необхідність формування управлінських систем, відповідальних за 
урбанізовані райони. 

Френк Ллойд Райт (1869-1959) вказує на необхідність рахуватися з 
гігієнічними вимогами, задачами раціональної організації побуту, вимогами 
органічного зв’язку з природою. Райт висунув принцип органічної 
архітектури - тобто цілісної, що є невіддільною частиною середовища, що 
оточує людину. Їм була сформульована ідея безперервності архітектурного 
простору. Райт дотримувався тези «функція визначає форму» та будував 
будинки, форма яких залежала від їх призначення, матеріалу, конструкції і не 
в останню чергу від оточуючого їх ландшафту.  

Особливостями цього напряму є тісний зв'язок урбанізованого та 
природного середовища. Ключові терміни: «місто-сад», «органічна 
архітектура».  
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Соціальноорієнтовані моделі 
Отто Вагнер (1841-1918 рр.) - не знайшовши альтернативи замкненому 

блоку житлових будинків (основному виду забудови європейського міста 
того часу), зробив спробу врахувати при плануванні міста потреби різних 
соціальних верств населення і створити здорові умови життя для «середнього 
жителя», врахувати його мінливі потреби. О. Вагнер першим висловив думку 
про те, що «кожне місто повинне створювати генеральний план розвитку і 
розпорядження, які б забезпечували його реалізацію». 

Гендрік Петрюс Берлаге (1856-1934). Використовуючи традиційні для 
планування французьких парків 60-х рр. ХІХ ст. прийоми, прагнув створити 
складну живу систему. Житловий район призначався для середнього класу і 
робочих, і тому повинен був мати високу щільність. Г. Берлаге підкреслював, 
що будівельні організації повинні вирішувати питання про зведення не 
окремих будинків, а комплексів будівель. Новизна підходу Г. Берлаге 
полягала в тому, що він створював район міста, як єдине ціле.  

Кларенс Перрі (1872-1944). Один з авторів розвитку ідеї мікрорайону в 
проектно-будівельній практиці США. К. Перрі, розвивав ідею мікрорайону, 
як так званий соціальний засіб, що допомагає людям швидко освоїтися в 
місті. Згідно концепції К. Перрі, мікрорайон має концентруватися навколо 
загальноосвітньої школи з радіусом пішохідної доступності 800-1200 м. При 
цьому кожен мікрорайон повинен включати мінімальний склад об’єктів 
обслуговування: початкову школу, магазини і громадську зону відпочинку. У 
районах із більш заможним населенням передбачалися церква, зал 
багатофункціонального призначення, клубні приміщення, бібліотека, 
плавальний басейн, гімнастичний зал. Територію, на якій розміщуються ці 
об’єкти він називав «сусідством сім’ї». Межі мікрорайону формуються 
транспортними шляхами, які не повинні перетинатися дітьми. Розробляючи 
мікрорайон, К. Перрі виходив, перш за все, з соціальних проблем, тому в 
мікрорайоні таку велику роль відіграють громадські об’єкти. Він доводив, що 
в добре організованих мікрорайонах, завдяки повсякденним контактам 
населення, яке користується підприємствами побутового обслуговування, 
пожвавиться суспільне життя, виникнуть сусідські зв’язки.  

Ернст Вотсон Берджесс (1886-1966) разом з Р.Е. Парком на основі 
аналізу територіальної побудови Чикаго, розробив концепцію концентричної 
моделі. Ця модель базується на концепції міста як послідовності п’яти 
концентричних зон, що оточують центр, який названо «центральним 
осередком економічної діяльності», далі від центру фабрична зона, зона 
переходу, зона робочого класу, житлова зона, приміська зона. 

Ле Корбюз’є (1887-1965) бачить проблему міст у жорсткому 
ортодоксальному зонуванні території міста по функціям (праця – побут - 
відпочинок), чіткому виділенні і диференціації транспортних магістралей, 
вільному розміщенні будинків серед паркових і спортивних територій, 
відділення пішоходів від транспорту та ін. У проекті «Променистого міста» 
Ле Корбюзье протиставив органічний регулярний розвиток концентричному. 
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Загальна містобудівна концепція Корбюз’є може характеризуватися 
наступними основними принципами: висотна забудова (60-ти поверхові 
хмарочоси) дає можливість озеленювати територію міста; перший поверх 
будівель залишається без заповнення; територія міста стає великою 
прогулянковою зоною для пішоходів з урахуванням того, що одні 
транспортні шляхи заховані під землю, а інші підняті над нею.  

Головним фактор виділення соціальноорієнтованих моделей є людина з 
її потребами та уявленнями. Ключові терміни: «сусідство сім’ї», 
концентрична модель, «променисте місто». 

Комплексні моделі 
Еріх Гльоден (1888-1944). Концепція Е. Гльодена полягала в рішенні 

проблем великого міста шляхом його децентралізації. Він спроектував 
агломерацію, що складається з груп «осередків» по 100 тис. осіб в кожній, 
розділених зеленими масивами. Осередок знаходився від місця роботи на 
відстані не більше ніж за 10-15 хвилин пішки. Кожен осередок мав домінуючі 
функції. Одні обслуговували промисловість, інші - торгівлю, треті - ремесла і 
пов’язану з ними систему навчання.  

Емануель Грушка (1906-1989), словацький архітектор вважає, що 
містобудування повинно ґрунтуватися на принципі створення «комплексних 
областей», де ідеально сполучаться природні умови і сільське господарство; 
транспорт і промислове виробництво; екологічні умови і розселення. 
«Комплексна область» повинна стати «життєвим середовищем» і 
матеріальним тилом нового типу поселення – «міста-ландшафту». 

Константінос Доксиадіс (1914-1975). Афінський центр екістики 
(містобудівна теорія К. Доксиадіса) при формуванні систем розселення 
орієнтує містобудівника на побудову динамічної моделі освоєння території, 
тобто на встановлення рівноваги забудованих і вільних територій, 
обумовлених вимогами соціального відтворення населення й умовами 
відтворення самого природного середовища. 

Чонсі Денісон Харріс (1914-2003) сприймають місто як мозаїчну 
систему – багаточарункова (багатоосередкова) модель. З такою моделлю 
маємо справу, коли в місті, яке розширюється, створюються відокремлені 
мікрорайони: центральна ділова зона, торгова зона, бідні квартали, котеджні 
передмістя середнього та заможного класу з невеликим винесеним з центру 
діловим районом. В цій моделі джерелом розвитку міста стає не 
промисловість, а окремі об'єкти сфери послуг, що більшою мірою відповідає 
становленню більшості американських міст. Часто формується в містах з 
довгим, диференційованим процесом зростання. 

Цей напрям міських моделей передбачає гармонізований розвиток всіх 
елементів планувальної структури міста. Ключові терміни: «місто-
ландшафт», динамічна модель освоєння території, багаточарункова модель. 

Інші моделі 
Камілло Зітте (1843-1903 рр.) - планувальник Відня, один із 

засновників першого журналу, присвяченого проблемам містобудування. Він 
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автор багатьох містобудівних проектів, але найбільший інтерес представляє 
проект Оломоуца, де на місці знесених середньовічних укріплень навколо 
історичного ядра він спроектував зону житлової та громадської забудови з 
смугами зелених насаджень. В своїх роботах він зосередився на художніх 
проблемах, що виникають при будівництві міст, тому визначає шлях до 
гуманізму сучасного міста в органічному зростанні середньовічного міста, 
визначивши принцип історичної спадковості. Роботи Зітте – ярий виступ 
проти схематичності планування, сухості і одноманітності вулиць, деградації 
історичної спадщини. 

Кішо Курокава (1934-2007) надає велику увагу клітині живого 
організму, переносячи її властивості в містобудування. Будь-яка рослина і 
тварина складаються з окремих самодостатніх клітин, що співпрацюють, але 
властивості цілого організму значно відрізняються від можливостей 
елементів, з яких він складається. Те ж відбувається в міській структурі. 
Місто складається з окремих районів і кварталів, які, у свою чергу, містять в 
собі будівлі і споруди, площі й алеї, подвір’я тощо. Але не можна сказати, що 
місто є сумою вищеназваних елементів, оскільки місто є складнішою 
системою іншого рівня розвитку, ніж, наприклад, житловий двір. 

Таблиця 1. Загальна характеристика просторових моделей міста 
Напрям Автор моделі Операційна 

одиниця 
Організація 

простору 
Структурна 
схема міста 

А. Соріа-і-Мата район відкрита лінійна 
Ежен Енар вулична мережа відкрита концентрична 
Тоні Гарньє нове місто – 

функціональні зони 
відкрита лінійна 

Кларенс Стейн мікрорайон замкнута розосереджена 
Сер Герберт 
Алкер Тріпп 

мікрорайон замкнута розосереджена 

Ернст Май мікрорайон замкнута розосереджена 
Гомер Хойт сектор відкрита концентрична Ек

он
ом

ік
оо

рі
єн

то
ва

ні
 

мо
де

лі
 

Едвард Ульман осередок відкрита розосереджена 
Ебенізер Говард нові міста 

майбутнього 
замкнута розосереджена 

Екологоорієнтовані 
моделі Френк 

Ллойд Райт 
безперервний 
архітектурний 

простір 

відкрита розосереджена 

Отто Вагнер блоки житлових 
будинків 

замкнута розосереджена 

Гендрік Петрюс 
Берлаге 

район замкнута розосереджена 

Кларенс Перрі мікрорайон замкнута розосереджена 
Ернст Вотсон 

Берджесс 
концентричні зони замкнута концентрична 

С
оц

іа
ль

но
ор

іє
нт

ов
ан

і 
мо

де
лі

 

Ле Корбюз’є 
 

місто відкрита розосереджена 

Еріх Гльоден осередок - 
агломерація 

відкрита розосереджена 

Емануель 
Грушка 

комплексні області відкрита розосереджена 

Комплексні моделі 

Константінос територія відкрита розосереджена 
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Доксиадіс 
Чонсі Денісон 

Харріс 
осередок відкрита розосереджена 

Камілло Зітте зона відкрита концентрична Інші моделі Кішо Курокава окремі елементи замкнута розосереджена 
Складено за матеріалами [3, 10] 

Кожна з моделей має як переваги, так і недоліки, тому вибір однієї з 
них (чи їх поєднань, модифікацій) для кожного міста є індивідуальним, з 
врахуванням величини та функцій міста, стану використання території, 
морфології території, культурних традицій тощо. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Міські моделі були 
об’єктами дослідження багатьох вчених архітекторів, планувальників, 
містобудівників, географів, соціологів тощо. Моделі міст пройшли шлях від 
проектів «ідеальних міст» кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст. для яких було 
характерним жорстке планування та функціональне зонування території 
міста відповідно до плану автора проекту до теорії «мікрорайонів» в яких 
кожна окрема територія міста розвивається відповідно до своїх умов та 
потреб населення. 

За головним фактором просторового розвитку міста моделі можна 
згрупувати в п’ять груп: 1) економікоорієнтовані моделі; 2) 
екологоорієнтовані моделі; 3) соціальноорієнтовані моделі; 4) комплексні 
моделі; 5) інші моделі. 

В подальшому передбачається дослідження практичних процесів 
впровадження даних теоретичних міських моделей при проектуванні 
реальних міст. 
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Стеблецька Ю.Ю. Моделі просторового розвитку міста 
Розглянуто міські моделі як об’єкти дослідження та проектування 

міст різними архітекторами та проектувальниками починаючи з ХІХ ст. 
Згруповано міські моделі за головним фактором просторового розвитку 
міста. Розроблено таблицю характеристики міських моделей за основними 
індикаторами. 

Ключові слова: модель, місто, розвиток, планування. 
 
Стеблецкая Ю.Ю. Модели пространственного развития города 
Рассмотрены городские модели как объекты исследования и 

проектирования городов различными архитекторами и проектировщиками 
начиная с XIX в. Сгруппировано городские модели за главным фактором 
пространственного развития города. Разработано таблицу 
характеристики городских моделей по основным индикаторам. 

Ключевые слова: модель, город, развитие, планирование. 
 
Stebletska І. Paterrns of the spatial development of city 
Considered urban models as objects of research and design by various 

architects and designers since the nineteenth century. Grouped urban models by 
main factor of spatial development. Developed a table of characteristics of urban 
models for the main indicators. 

Keywords: model, city, development, planning. 
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СВІТОВІ МІСТА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕРОРИСТИЧНИХ АТАК 

 
Ключові слова: світові міста, тероризм, міжнародний тероризм, 
глобалізація. 
 

Вступ. Постановка проблеми. Окрім очевидних позитивних наслідків 
глобалізації, безпрецедентна відкритість торгівлі, фінансів, переміщень та 
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комунікацій дала поштовх для величезних можливостей для терористів. А на 
фоні зростаючого розриву між багатими і бідними країнами, зростає і 
нетерпимість з боку представників останніх до процвітаючого Заходу. 
Останніми десятиліттями всім світом прокотилася хвиля кривавих терактів у 
найбільших містах світу (т.зв. «світових містах»), які шокували світове 
співтовариство. Проте, чи можна вважати це явище закономірністю, можна 
сказати тільки після комплексного дослідження цього феномену та його 
чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорію світових міст 
розвинули такі дослідники, як англієць Пітер Холл, американці Джон 
Фрідмен та Саскія Сантер, іспанський соціолог Мануель Кастельс та інші. 
Першу та найбільш повну класифікацію світових міст можемо знайти у групи 
з вивчення глобалізації та світових міст (GaWC – Globalisation and World 
Cities) вчених з британського університету Лафборо [9], проте існують і 
альтернативні погляди на питання, наприклад, індекс глобальних міст (Global 
Cities Index, 2008) американського журналу «Foreign Policy» у співпраці із 
консалтинговою фірмою A.T. Kearney та Чиказькою радою з глобальних 
питань (Chicago Council on Global Affairs), або глобальний індекс 
економічної потужності (Global Economic Power Index, 2012) американського 
урбаніста Річарда Флориди та індекс з аналогічною назвою Інституту 
стратегії розвитку міст Меморіального фонду Морі в Токіо (2014) тощо. Слід 
зазначити, що проблема тероризму у світових містах є, в цілому, новою не 
тільки для України, але й для світового наукового співтовариства. Перелік 
терористичних актів з географічною прив’язкою до місця можна знайти у 
Всесвітній базі даних тероризму (Global Terrorism Database) Національного 
консорціуму із вивчення тероризму та відповіді на тероризм (National 
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START)) на 
базі Університету Меріленду (США) [10], а також базі даних (до 2009 р.) 
американської експертної корпорації RAND (від англ. Research and 
Development – дослідження і розвиток) [11]. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою цієї 
статті є спроба виявлення певних закономірностей терористичних атак на 
світові міста на глобальному рівні, а також певних можливих чинників такої 
ситуації. Для цього спочатку потрібно було визначити, які міста можна 
вважати «світовими» і розглянути їх класифікацію, а потім проаналізувати 
статистичну інформацію, пов’язану із розвитком тероризму в таких містах.  

Виклад основного матеріалу. Історія розвитку міст показує певні 
закономірності. До головних з них слід віднести неухильне зростання ролі 
міст у суспільстві, концентрацію населення у великих містах, розширення 
функцій міських поселень, появу та становлення світових міст – центрів 
інноваційної діяльності, інформаційних та телекомунікаційних мереж тощо 
[4]. 

Дешева й ефективна мережа комунікацій дозволяє ТНК, як основним 
суб’єктам світогосподарських зв’язків, розміщувати й мобільно переносити 
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різні складові виробничого процесу в різні країни, зберігаючи при цьому 
тісні контакти. З географічної точки зору важливо те, що в результаті 
утворюються  динамічні мережево-вузлові транснаціональні структури з 
безліччю центрів прийняття рішень і організацією гнучких об’єднань 
капіталів. Одним з найбільш впливових елементів цих структур є світові 
міста [3, 95]. 

Критерії, за якими місто можна було б зарахувати до світових, уперше 
запропонував англієць Пітер Холл у своїй роботі "Міста світового значення" 
(1966 рік). Урбаніст вважав, що в цьому разі вирішальним чинником є 
чисельність населення. До мегаполісів світового значення Холл відніс, 
зокрема, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москву. Через 20 років теорію світових 
міст розвинув американський учений Джон Фрідман, який припустив, що 
світові міста поступово відриваються від національних економік, дедалі 
більше включаючись у глобальні економічні процеси. Вони стають місцями 
концентрації міжнародного капіталу та фінансових ринків. А на думку 
американського соціолога Саскії Сассен, з розпиленням виробництва і 
перенесенням його в країни, що розвиваються, глобальні міста 
перетворилися на своєрідні пункти управління. При цьому найбільшу владу, 
відповідно до теорії іспанського соціолога Мануеля Кастельса, автора праці 
"Виникнення мережевого суспільства", здобувають міста, що опинилися в 
центрі потоків інформації та знань. Світові міста постійно конкурують між 
собою за фінансові та інтелектуальні ресурси [1].  

Класифікацій і ранжирувань глобальних міст містознавцями, особливо 
на Заході, є багато. Для цілей даного дослідження, ми використаємо 
класифікацію групи з вивчення глобалізації та світових міст (GaWC – 
Globalisation and World Cities), що була запропонована у 1998 році 
науковцями з географічного факультету британського університету Лафборо: 
Джоном Біверстоком, Річардом Смітом і Пітером Тейлором, як перша спроба 
визначити, класифікувати та ранжирувати світові міста, використовуючи 
відносні дані. Міста оцінюються з точки зору передових виробничих послуг 
(бухгалтерських, рекламних, банківських/фінансових, правових) за 
допомогою мережевої системи взаємозв’язків. Для класифікації міст за 
рівнями інтегрованості до світової мережі міст використовуються показники 
зв’язності. Спеціалісти GaWC виділяють наступні категорії світових міст: 

 альфа++ : у всіх аналізах, Лондон і Нью-Йорк чітко виступають як 
більш інтегровані до світосистеми ніж інші міста і складають свій 
власний найвищий рівень інтеграції; 

 альфа+ : інші високо інтегровані міста (Сянган, Париж, Сінгапур, 
Шанхай, Токіо, Пекін, Сідней Дубай), які доповнюють Лондон та Нью-
Йорк, у значній мірі заповнюють потреби у вищих послугах Азійсько-
Тихоокеанський регіон; 



160 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 альфа та альфа- : інші важливі світові міста (напр., Москва, Франкфурт, 
Варшава, Нью-Делі тощо), які з’єднують найбільші економічні регіони 
і держави зі світовою економікою; 

 бета (три субкатегорії): це важливі світові міста (напр., Рим, Київ, 
Бейрут, Карачі, Ріо-де-Жанейро, Найробі, Софія тощо), які сприяють у 
встановленні зв'язків їх регіону або держави зі світовою економікою; 

 гамма (три субкатегорії): це можуть бути світові міста (напр., Загреб, 
Ісламабад, Глазго, Коломбо, Алжир, Краків тощо), які з’єднують менші 
регіони і країни зі світовою економікою, або важливі світові міста, 
чиєю основною функцією не є надання передових виробничих послуг; 

 міста із достатнім рівнем послуг: це міста, які не є світовими містами за 
означенням, але мають достатній рівень послуг, щоб не бути відверто 
залежними від світових міст. На цьому рівні інтеграції поширені дві 
спеціалізовані категорії міст: менш важливі столиці (напр., Нассау, 
Дакка, Мінськ тощо) і традиційні центри промислових регіонів (напр., 
Лілль, Більбао, Ліверпуль, Нашвілл тощо) [9].  
Таким чином, станом на 2012 рік ми отримуємо перелік із 307 міст 

світу, які на даний момент є, або мають певний потенціал, щоб стати 
«світовим містом»: 45 міст категорії «альфа», 78 – «бета», 59 – «гамма», 40 
міст із вищим за достатній рівень послуг та 84 міста із достатнім рівнем 
послуг. Сумарне населення агломерацій, центрами яких є дані міста, складає 
1,3 млрд. осіб [8]. 103 з цих міст є столицями своїх держав, ще 4 – 
фактичними столицями, які були такими ще в нещодавньому минулому, і 5 – 
адміністративними центрами залежних територій. 

Для аналізу терористичної діяльності у цих містах автор пропонує 
брати до уваги лише значні теракти, кількість жертв (загиблих та поранених) 
в результаті яких сягає від 11 осіб і більше. За період 1970-2013 рр.  сталося 
10324 таких інцидентів [10].  

Слід зауважити, що, хоча з 1970-х років кількість терактів та жертв у 
містах включених до переліку GaWC суттєво зросла (напр., кількість терактів 
у важливих світових містах (усіх категорій) у 1970-х становила 122, у 1980-х 
– 348, у 1990-х – 453, у 2000-х – 317, за 4 роки 2010-х відбулося 122 теракти; 
кількість жертв у 1970-х становила 3,7 тис. осіб, у 1980-х – 14,7 тис. осіб, у 
1990-х – 29 тис. осіб, у 2000-х – 22 тис. осіб, за 4 роки 2010-х в результаті 
терактів у світових містах загинуло і було поранено 6,3 тис. осіб), проте їхня 
частка серед усіх терактів, що відбувається в світі невпинно падала (кількість 
терактів у світових містах знизилась з 57,3% у 1970-х до 4,4% у 2000-х; а 
кількість жертв за той самий період впала з 52,7% до 7,6% – див. рис. 1) [10]. 
Такий стан речей пояснюється передусім значним зростанням кількості актів 
внутрішнього тероризму у зонах збройних конфліктів, таких як Ірак, 
Афганістан, Сомалі, віддалені райони Пакистану та Індії тощо. 
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Рис. 1. Кількість жертв (загиблих + поранених) терористичних актів у 1970-

2013 рр. за категоріями світових міст – складено на основі [10] 
* - дані за 1993 р. відсутні ** - дані за 2010-2013 рр. 

 
Якщо брати до уваги тільки найбільші теракти (із кількістю жертв 

більше 100 осіб), то їх частка у світових містах (усіх категорій) за період з 
1970 по 2013 рік складає близько чверті (135 із 510 терактів). При цьому 
якщо брати до уваги тільки акти міжнародного тероризму, то саме у світових 
містах сталося більше 60% таких інцидентів (43 з 70): 1 у 1970-х, 10 у 1980-х, 
13 у 1990-х, 15 у 2000-х і 4 за період 2010-2013 рр. [10] [11]. Таким чином, 
їхня кількість постійно зростала. При цьому їхня кількість тим вища чим 
вищий рівень міста (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Кількість актів міжнародного тероризму із числом жертв більше 100 

осіб у 1970-2013 рр. – складено на основі [10] та [11] 
 

При цьому з десяти найбільших актів міжнародного тероризму у 
світових містах сталося 9: Токіо, 1995 (13 загиблих і 5000 поранених), Нью-
Йорк, 2001 (2764 загиблих і 2261 поранений), Найробі, 1998 (224 загиблих та 
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4000 поранених), Мадрид, 2004 (191 загиблий і 1800 поранених), Бомбей 
(Мумбаї), 1993 (317 загиблих і 1200 поранених), Коломбо, 1996 (90 загиблих 
та 1272 поранених), Лондон, 2005 (56 загиблих і 784 поранених), Стамбул, 
2003 (32 загиблих і 448 поранених), Мумбаї, 2008 (183 загиблих і 252 
поранених) [10] [11]. 

Таку увагу терористів до найбільших світових економічних, 
політичних, соціокультурних центрів, можна пояснити, з одного боку, 
вищою концентрацією населення і різних типів найбільш розповсюджених 
мішеней терористів: урядові будинки, дипломатичні представництва, 
аеропорти та вокзали з найбільшим пасажиропотоком, штаб-квартири і 
представництва ТНК в т.ч. іноземних, великі офісні центри, штаб-квартири 
силових структур. Тут відбувається безліч масових подій із великим 
скупченням людей (спортивні заходи, міжнародні виставки, концерти тощо) 
та візитів політиків, бізнесменів, релігійних діячів і т.д. Багато з об’єктів 
терористичних атак у світових містах мають величезне символічне значення. 
Наприклад, на думку Ю.М. Антоняна «сучасний тероризм представляє собою 
головним чином зіткнення двох світових культур – ісламу та християнства, 
Сходу та Заходу, якщо розуміти їх не географічно, а як ареали 
розповсюдження визначених цивілізацій. Це зіткнення двох ментальностей, 
двох світосприйнять, двох відношень до життя і праці. Передусім, тут можна 
вгледіти заздрість і навіть ненависть відносно бідного й не володіючого 
достатньою військовою міццю Сходу, до багатого, процвітаючого Заходу, що 
веде престижне існування і має потужні військові сили, який до того ж 
далеко не завжди справедливий і нерідко агресивний у відношенні до свого 
сусіда. Саме тому було скоєно напад 11 вересня 2001 р. на Всесвітній 
торгівельний центр – символ економічного процвітання Заходу, і на 
Пентагон – символ його воєнної сили. У ісламського Сходу немає ніякої 
можливості вирішити конфлікт із Заходом за допомогою військової сили, 
тому він вдається до терору, який, як і в інших випадках, стає зброєю 
слабших» [5; 25]. 

Крім того, основною метою тероризму є вплив на значно ширшу 
цільову аудиторію, ніж безпосередні жертви атак. Саме катастрофічні 
теракти у світових містах мають найбільше шансів досягнути найбільш 
широкої аудиторії і донести цілі терористів до максимальної кількості людей. 
Існує точка зору, яка часто (але якоюсь мірою рефлексивно) висловлюється 
державними чиновниками, вченими та іншими особами, що ЗМІ – це або 
«кращі друзі терористів», або, кажучи словами прем’єр-міністра Великої 
Британії Маргарет Тетчер, «постачальники кисню реклами, якої потребують 
терористи» [6, 173]. Наприклад, за усередненим показником по трьох 
інформаційних агентствах (американське «Associated Press», французьке 
«Agence France-Presse» та російське РИА «Новости») рейтинг атаки на 
будівлі Світового торгового Центру в Нью-Йорку складав 34,2%, захоплення 
заручників на виставі «Норд-Ост» у Москві – 27,2%, а газова атака в 
токійському метро – 5,0% [7; 23]. 
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З іншого боку, утворення багатонаціональних мегаполісів, що є 
центрами ділової активності і вузловими елементами світової економічної 
системи і виконують важливу роль у переміщенні грошових засобів і 
законних товарів, вміло використовується в якості перевалочних баз для 
заборонених товарів і фінансових розрахунків організованих злочинців (в т.ч. 
і терористів), прослідкувати діяльність яких на фоні величезних товарних і 
грошових потоків практично неможливо [2, 15]. А посилений процес міграції 
населення в світі та утворення у різних країнах етнічних діаспор (які якраз і 
концентруються переважно у світових містах) вміло використовується 
організованими злочинцями з інших країн для створення національних 
угрупувань, які відрізняються великою згуртованістю та захищеністю від 
правоохоронних органів. Національна солідарність, а інколи і родинні 
зв’язки, мовний і культурний бар’єри надійно захищають такі угрупування 
від проникнення у них сторонніх осіб в т.ч. і агентів спецслужб [2, 14]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, слід 
зауважити, що глобалізація, яка породила т.зв. світові міста, якраз і зробила 
їх дуже вразливими до проявів тероризму (в першу чергу міжнародного). 
Кількість терактів і їх жертв у світових містах значно зросла у порівнянні з 
1970-ми роками. Більшість найбільших актів міжнародного тероризму 
відбулося у таких містах як Нью-Йорк, Токіо, Москва, Лондон, Мадрид, 
Вашингтон. Окрім більшої концентрації населення у таких містах є ряд 
потенційних мішеней для терористів (урядові та силові структури, 
дипломатичні представництва, офісні центри, представництва ТНК, 
аеропорти і вокзали, значні релігійні споруди), які до того ж мають значне 
символічне значення. Крім того, обсяг висвітлення у ЗМІ таких терактів 
значно вищий, чого і прагнуть терористи. З іншого боку глобалізація 
створила певні можливості для міжнародних терористів: вільний рух товарів 
(в т.ч. незаконних, яких у мегаполісах значно важче відслідкувати) і коштів, 
створення закритих незаконних угрупувань на базі діаспор. Таким чином, 
проблема захисту світових міст від потенційних актів міжнародного 
тероризму в сучасних умовах є дуже актуальною і потребує подальшого 
ретельного вивчення. 
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Плахотнік М.В. Світові міста як об’єкт терористичних атак 

Дана стаття розглядає т.зв. світові міста в якості потенційної мішені для 
терористичних атак, зокрема актів міжнародного тероризму. У ній 
проаналізована статистична інформація щодо значних і найбільших 
терактів за період 1970-2013 рр., виявлені певні закономірності їх 
поширення. Досліджені можливі чинники розвитку тероризму в найбільш 
важливих світових містах в умовах глобалізації. 

Ключові слова: світові міста, тероризм, міжнародний тероризм, 
глобалізація. 
 

Плахотник М.В. Мировые города как объект террористических 
атак 
Данная статья рассматривает т.н. мировые города в качестве 
потенциальной мишени для террористических атак, в том числе актов 
международного терроризма. В ней проанализирована статистическая 
информация по значительным и крупнейшим терактам за период 1970-
2013 гг., выявлены определенные закономерности их распространения. 
Исследованы возможные факторы развития терроризма в наиболее важных 
мировых городах в условиях глобализации. 

Ключевые слова: мировые города, терроризм, международный 
терроризм, глобализация. 
 

Plakhotnik M. World cities an object for terrorist attacks 
This paper considers the so-called world cities as a potential target for terrorist 
attacks, including acts of international terrorism. It analyzes statistical 
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information on significant and major terrorist incidents over the period 1970-
2013. The article reveals some patterns of their distribution. The article explores 
the possible factors of terrorism in the world's most important cities under the 
conditions of globalization. 

Key Words: world cities, terrorism, international terrorism, globalization 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ У КИЇВСЬКОМУ 
МЕТРОПОЛІТЕНСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Ключові слова: промислове виробництво, промисловий комплекс, 

логістичний комплекс, метрополітенський регіон. 
 

Постановка проблеми та її зв’язки з практичними завданнями. Київ 
має потужний економічний потенціал, який характеризується масштабністю 
та різноманітністю галузей, виробництв і видів діяльності. Накопичений 
виробничий потенціал та господарський комплекс м. Києва не обмежується 
територіальними рамками міста. Адже яким би великим не було місто, воно 
не в змозі самостійно реалізувати весь комплекс функцій. Особливо це 
стосується міста-столиці. Найбільш ефективно столичні функції 
реалізовуються в приміських територіях. В їх межах стає доцільним 
формування та розвиток виробництв, що доповнюють та обслуговують 
спеціалізовані ланки господарського комплексу міста. Для забезпечення 
виробництва та продажу продукції стають необхідними процеси, пов'язані з 
транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів 
(логістика). Стратегічним завданням логістики є забезпечення доставки 
необхідного вантажу відповідної якості та вказаної кількості потрібному 
споживачу в зазначений час та місце за певної вартості логістичної послуги 
та достатнього рівня логістичного сервісу [1]. Більшість транспортно-
розподільчих та складських центрів, що обслуговують столицю, 
сконцентровані в приміських територіях, в значній близькості до 
транспортних шляхів міжнародного значення. Таким чином, в передмісті 
локалізуються функції, без яких неможлива ефективна економічна діяльність 
столиці. Дана стаття присвячена аналізу трансформаційних процесів в 
промисловому комплексі м. Києва та КМР, дослідженню розвитку і 
концентрації логістичних комплексів в приміській зоні.  

Аналіз досліджень та публікацій та виділення невирішених частин 
проблеми. Дослідження трансформаційних процесів в господарстві КМР 
проводять Балабанов Г. В., Підгрушний Г П., Заєць Р. В., Данилишин Б. М., 
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особливості розвитку логістики в Україні вивчають вчені Гаман Н. О., 
Смирнов І.Г., Руденко Г. Р., Клочко Р. Р., Кузьменко А. В., Сумець О. М. та 
ін. Проте комплексних досліджень трансформаційних змін структури 
промисловості та розвитку логістики в КМР немає.  

Метою статті є дослідження трансформаційних процесів в 
промисловому комплексі м. Києва, особливостей господарського розвитку 
Київщини, вивченню структури та обсягу промислової продукції району, 
аналіз мережі логістичних центрів в КМР. 

Виклад основного матеріалу дослідження. м. Київ як потужне ядро 
економічного зростання з притаманними йому столичними функціями 
протягом тривалого часу був і залишається детермінуючим фактором 
господарського розвитку, про що свідчать основні макроекономічні 
показники столиці наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Основні показники економічного і соціального розвитку м. Києва  

у 2012-2013 році 

Показники 2012 
рік  

2013 
рік 

2014 
прогноз 

Валовий регіональний продукт 
у фактичних цінах, млрд.грн 

252,0 280,0 316,0 

У розрахунку на одну особу тис. грн 89,1 98,2 110,03 
Валовий регіональний продукт у 
порівнянних цінах до попереднього 
року, % 

102,7 101,5 102,5 

Індекс промислового виробництва, % 95,9 89,6 102,5 
 *Джерело. Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2014 рік 
 

Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці 
відіграє промисловість. Провідними галузями промисловості міста є: 
електроенергетика, машинобудування та металообробка, промисловість 
будівельних матеріалів, харчова, медична і легка промисловість. 
Промислово-виробничий персонал м.Києва характеризується високим рівнем 
кваліфікації та високою питомою вагою досвідчених кадрів.  

Промислове виробництво є однією із основних сфер економічної 
діяльності, що забезпечує зайнятість 11,9% працездатного населення, 
здійснює внесок на рівні 12,5% у формування доходної частини загального 
фонду бюджету міста Києва [6]. 

У 2012 році спостерігалось сповільнення індексу промислового 
виробництва у м. Києві до 95,9% порівняно з попереднім роком (по Україні – 
98,2%). 

Приріст забезпечили наступні види промислової діяльності: 
− легка промисловість – на 19,7%; 
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− целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність – на 2,9%. 
 Зменшення обсягів виробництва відбулось на підприємствах 
деревообробної промисловості – на 25,2%, металургійної – на 12,9%, хімічної 
- на 5,5%, харчової - на 2,5%, що обумовлено: 

− несприятливою зовнішньоекономічною кон’юнктурою, яка 
характеризується зменшенням попиту та низхідною ціновою динамікою на 
продукцію вітчизняних виробників на зовнішньому ринку; 

− насиченням внутрішнього ринку імпортованими товарами внаслідок 
неконтрольованих ввезень на внутрішній ринок неякісної продукції 
іноземного походження без обкладання відповідними податками, що 
обумовлює низьку ціну її реалізації порівняно з продукцією вітчизняного 
виробництва; 

− подорожчанням енергетичних ресурсів, сировини та допоміжних 
матеріалів, а також високою енерго- та ресурсоємністю промислових 
виробництв; 

− зношеністю обладнання та відсутністю обігових коштів для розвитку, 
придбання нових машин та сучасних матеріалів; 

− стриманою кредитною політикою банківських установ і підвищеними 
вимогами до потенційних позичальників. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2012 рік становив 
53 млрд грн (4,7% загальних обсягів по країні), у розрахунку на одну особу – 
8,9 тис. грн, що на 11,8% більше у порівнянні з попереднім роком. 

Зменшення попиту на промислову продукцію внаслідок зниження 
ділової активності партнерів та погіршення зовнішньої позиції основних 
київських експортерів на світових ринках збуту зумовили скорочення 
промислового виробництва в 2013 році на 10,4% у наступних сферах 
промислової діяльності:  

− виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 
14,2%; 

− виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції на 6,9%;  

− виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 11,1%; 
− металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 

крім виробництва машин і устаткування на 12,4%; 
− машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 

16,9%.  
Зростання індексу промислового виробництва спостерігалось у сферах: 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів на 8,4%; виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність на 2,9%.  

У структурі реалізованої промислової продукції м. Києва найбільша 
частка припадає на: 
- харчову промисловість – 41,7%; 
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- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції – 8,5%; 
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – 7,6 %[6]. 
Завдяки транспортним магістралям здійснюється зв'язок столиці з 

іншими регіонами країни та сусідніми державами, реалізовується зручність 
економіко-географічного положення. 

Територію КМР перетинають потужні транспортні коридори 
меридіонального і широтного напрямів. Серед залізничних магістралей 
основними є Харків – Київ – Тернопіль – Львів  – Чоп; Хутір-Михайлівський 
– Київ-Жмеринка – Одеса. Серед автомобільних шляхів насамперед слід 
назвати траси загальноєвропейського значення Е-93 (Санкт-Петербург – 
Одеса), Е-40 (Харків – Західний кордон України)  основний транспортний 
коридор із Європи. Через територію КМР пролягає основна річкова артерія 
країни – р.Дніпро, яка відкриває зручний вихід до Чорного моря. Територією 
проходять два міжнародні транспорті коридори: Пан-європейський 
транспортний коридор №3, на якому завершена реалізація першого спільного 
з ЄБРР інвестиційного проекту «Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп та 
Пан-європейський транспортний коридор №9, основний напрямок якого 
пролягає по території України по магістралях М-01 та М-05 від кордону з 
Білоруссю через Чернігів та Київ до Одеси [3]. Діють два міжнародних 
аеропорти – “Київ” та “Бориспіль”, які забезпечують внутрідержавні та 
міжнародні перевезення. 

З метою інтеграції української транспортної інфраструктури в 
міжнародну транспортну систему у КМР створено мережу логістичних 
центрів, які розміщені в близькості від трас міжнародного значення та 
аеропортів (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Найбільші логістичні центри в передмісті Києва 

Логістичний комплекс Країна-
інвестор 

Місце розташування 

Комплекс компанії ТОВ 
“Кюне+Нагель Україна” 

Німеччина с. Гостомель  
(Києво-Святошинський 
район) 

Логістичний центр класу “А” 
“МЛП-Чайка” (найбільший за  
площею (100 тис. кв. м.) та 
приймаючий 30% всього 
транспортного вантажообігу 
Києва 

Росія, 
Франція 

с. Петропавлівська 
Борщагівка  
(Києво-Святошинський 
район), 800 м від 
міжнародної автотраси 
Київ – Львів (Е-40)   

Логістичний комплекс ТОВ 
“Рабен Естейт” по зберіганню 
продуктів харчування  “Айс 

Нідерланди с.Велика Димерка 
Броварського району 
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Термінал” 
Офісний та складський 
комплекс ТОВ “Компанія 
ММК” 

Кіпр м. Бровари 

Логістичний центр класу “А”  
ТОВ “ФМ СЕ Десна” 

Франція с. Дударків 
(Бориспільський район) 

Логістичний центр 
“FMLogistic” 

 Франція с. Дударків 
(Бориспільський район) 

Складський комплекс 
(холодильний термінал) 
площею 40 тис.кв.м, ємністю 
55 тис.тонн продукції ТОВ 
“Фактор Консалтс” 

Україна с.Мартусівка 
(Бориспільський район) 

Логістичний комплекс класу 
“А” “Копилов Логістик Центр” 
загальною площею більше 30 
тис.кв.м 

Бельгія с. Копилів (Макарівський 
район) 

Логістичний комплекс 
кондитерської корпорації 
“Рошен” 

Україна Яготинський район 

Виробничо-логістичний 
комплекс компанії “ДКС 
України” 

Україна с. Іванків, 
(Бориспільський район) 

Офісно-складський комплекс 
компанії “Amtel Properties”  
площею 110 тис. кв. м.  

Сінгапур  с. Петрівське 
(Києво-Святошинський 
район) 

*Джерело. Міжнародні логістичні центри в Київській області 
Логістичні комплекси ставлять перед собою завдання: забезпечити 

доставку потрібного продукту потрібної якості та кількості потрібному 
споживачу в потрібне місце на потрібний час за потрібної вартості 
логістичної послуги та потрібного рівня логістичного сервісу (так званий 
логістичний мікс 8 П [5]). Складський комплекс відіграє велику роль у роботі 
сучасної дистриб'юторської мережі. Ефективність роботи і розвинена 
інфраструктура складського комплексу безпосередньо впливає на успішну 
збутову політику підприємств, їх конкурентоспроможність на ринку. 

Про необхідність і актуальність будівництва логістичних комплексів 
свідчить те, що Департаментом економічного розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації продовжується здійснення моніторингу та аналізу 
мережі логістичних комплексів. У 2014 році у Київській області 
продовжується здійснення заходів щодо створення логістичних центрів за 
рахунок освоєння іноземних інвестицій [2]: 

 У листопаді 2013 року Київською облдержадміністрацією було 
підписано Меморандум про партнерство та співробітництво з ПАТ 
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“Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд “Унібудінвест” щодо реалізації, за участю 
китайських інвесторів, проекту по створенню багатофункціонального 
виставково-промислового комплексу “Аероград”, в рамках якого 
передбачено створення у Бориспільському районі логістичного 
комплексу із сухими складськими приміщеннями класу “А”. 

 За рахунок кредиту Міжнародної Фінансової Корпорації у сумі  8 млн. 
дол. США здійснюється реалізація проекту ЗАТ “Основа Холдинг” по 
створенню ЗАТ “Логістичний центр Калинівка” (Васильківський 
район) – сучасного логістичного комплексу класу “А” із власною 
інфраструктурою загальною площею 250000 м. кв. Даним проектом 
передбачено освоєння додаткових 25 га площі, відновлення 16 тис. кв. 
м. складських приміщень, 30 тис. кв. м. площадок, будівництво нових 
споруд 40 тис. кв. м. та завершення створення логістичного комплексу 
у 2018 році. У 2014 році продовжується будівництво другої черги 
логістичного комплексу. 

 На підставі угоди між найбільшим європейським логістичним 
оператором-компанією “BLG Logistics“ (Німеччина) та її партнером 
“Віді Груп“ (Україна), створено  спільну українсько-німецьку 
компанію “BLG ViDi Logistics“ (Васильківський район, смт. 
Калинівка). Проектом передбачено освоєння 27 га площі та завершення 
будівництва логістичного комплексу у 2014 році.  

 У м. Фастів ТОВ “ФЛК-ІНВЕСТ” зводиться логістичний центр, який  
передбачає створення 95 нових робочих місць, складське приміщення 
площею 30 тис. кв. м. класу “А”, офісні будівлі  площею 1200 кв.м., 
приміщення та майданчики для митного обслуговування, розташування 
автотранспорту підприємства.  

Продовження у 2014 році заходів щодо розвитку мережі логістичних 
центрів за рахунок іноземних інвестицій сприятиме не тільки інтеграції 
транспортної інфраструктури Київщини в міжнародну транспортну систему, 
а й будівництву на території області нових підприємств, створенню нових 
робочих місць, впровадженню новітніх технологій та збільшенню обсягів 
експорту послуг у зовнішній торгівлі з країнами світу. 

Таким чином, можна виділити фактори, які найбільшою мірою сприяють 
концентрації логістичних комплексів в  Київському метрополітенському 
регіоні: 

зручне транспортно-географічне положення; 
наявність територій значними площами поблизу міжнародних шляхів 

сполучення, де можливе будівництво потужних логістичних комплексів; 
значна інвестиційна привабливість району; 
розвинений виробний комплекс і великий ринок збуту; 
наявність трудових ресурсів. 

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок.  
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Майбутнє КМР значною мірою пов’язано з його ефективним 
економічним розвитком. Наявність в районі значного наукового, 
виробничого, освітнього та трудового потенціалу, швидкий розвиток 
інформаційних технологій, висока якість столичної продукції, реалізація 
програмних завдань міської влади щодо інноваційного розвитку, підтримки 
підприємництва, інформатизації міста, розвитку столичної освіти – все це 
являє собою підґрунтя для реалізації у метрополітенському регіоні м. Києва 
нової філософії розвитку економіки на базі знань, враховуючи власні 
особливості, що має допомогти успішно співпрацювати та конкурувати з 
вітчизняними та європейськими партнерами. 

Домінуючою тенденцією в промисловості  має бути покрашення 
показників у галузях, які випускають кінцеву продукцію, зорієнтовану на 
внутрішній ринок і безпосередньо на споживача: харчовій промисловості, 
машинобудуванні та металообробці, хіміко-фармацевтичній, 
електроенергетиці, промисловості будівельних матеріалів, деревообробній та 
целюлозно-паперовій промисловості. Велику увагу потрібно приділити 
розвитку й удосконаленню логістичних комплексів в передмісті, будівництво 
яких має значну інвестиційну привабливість, з метою формування стійких і 
продуктивних зв’язків  виробничого процесу, сфери розподілу і споживання. 
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ЛОГІСТИКА ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ГЕОПРОСТОРОВИЙ 

АСПЕКТ  
 
Ключові слова: виставкова діяльність, туризм, логістика, головний 

потік, допоміжні потоки. 
 
Постановка наукової проблеми. Виставкова діяльність нині – бізнес, 

що бурхливо розвивається не тільки в світі, але останніми роками і в Україні. 
Відноситься це і до сфери туризму та гостинності, де щорічно у світі 
проходить десятки туристичних та готельно-ресторанних (HO-RE-CA) 
виставок, салонів, ярмарків, бірж тощо. Такі заходи тісно пов’язані не тільки 
з маркетингом, оскільки являють собою один із потужних каналів 
просування та збуту продукції на ринку туристичних та готельно-
ресторанних послуг, але й з логістикою, яка не тільки ефективно організує 
процеси підготовки до проведення виставкових заходів, доставки та 
розміщення необхідних експонатів, експозицій, різноманітних матеріалів, 
конструкцій, устаткування тощо, але й бере на себе функцію ефективного 
управління потоками відвідувачів, як головного потоку в логістичному 
забезпеченні виставкових заходів у туризмі, їх статистики, аналізу та 
обробки з метою приваблення найбільш «конструктивної» частини – 
потенційних бізнес-партнерів, покупців-клієнтів турфірм тощо. 

Літературні джерела з теми статті не є численними, оскільки логістика 
виставкової діяльності взагалі та в туризмі та гостинності зокрема, як 
окремий напрямок логістичної теорії та бізнес-практики, знаходиться на 
початковому етапі свого формування. Тому автор спирався на праці з 
виставкового маркетингу та логістики в туризмі [1; 2; 3; 4], у т.ч. власні 
розробки [5; 6], а також на логістичні джерела [7; 8]. 

Метою статті є розкрити наукові засади практичного застосування 
логістики виставкової діяльності в туризмі та сфері гостинності як окремого 
напрямку логістичної теорії та практики. 

Виклад основного матеріалу. У просуванні туристичного продукту 
туроператора важливим напрямом є участь в роботі туристичних бірж, 
виставок, ярмарок, призначених насамперед для пошуку нових можливостей 
збуту. Нині в різних країнах світу щорічно проводяться десятки міжнародних 
туристичних ярмарків, виставок, бірж, у межах яких організуються семінари, 
прес-конференції, презентації та інші заходи, що надають великі можливості 
представити свою фірму та свій турпродукт, оформити контракти, знайти 
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нових партнерів, розповсюдити інформацію через широке коло відвідувачів 
та журналістів, обмінятися досвідом роботи. Серед найбільших заходів є 
Міжнародна біржа з туризму в Берліні (ІТВ), що проводиться щорічно в кінці 
березня, Всесвітня туристична ярмарка в Лондоні (WTM) – проходить 
щорічно у другій декаді листопада, Міжнародна туристична виставка FITUR 
у Мадриді, яка проводиться в кінці січня, тощо. 

В Україні останніми роками з’являються все нові виставки та ярмарки, 
що мають відношення до туризму. У Києві щорічно проходить чотири таких 
заходи. Так, з 1994 р. у жовтні відбувається Міжнародний туристичний 
ярмарок «Україна», у березні – Міжнародна туристична виставка UITT (англ. 
Ukrainian Industry of Travel & Tourism, Українська галузь туризму і 
подорожей), у лютому – Туристична біржа, у травні – Міжнародна виставка з 
медичного туризму (з 2013 р.). Туристичні виставки організуються і в інших 
містах України: Одесі, Львові, Донецьку, Ужгороді тощо. Усього в Україні 
проводиться біля 10 щорічних туристичних виставкових заходів. Їх 
учасниками є національні туристичні організації та асоціації, туроператори та 
турагенції, готелі, ресторани, транспортні, страхові, автопрокатні компанії, 
спеціалізовані видавництва, наукові організації, навчальні заклади тощо. 

Участь у спеціалізованих туристичних виставках є важливим видом 
просування та збуту  туристичного продукту. Основна мета виставкової 
діяльності – з одного боку, допомогти споживачам та фірмам – продавцям 
послуг зорієнтуватися у величезній кількості туристичних пропозицій, а з 
іншого, допомогти туроператорам знайти партнерів зі збуту в інших країнах і 
регіонах, які здатні якісно та кількісно задовольняти вимоги туроператорів із 
продажу турпродукції. Отже, участь у туристичних виставках розглядається 
як ефективна діяльність з розширення партнерських зв’язків. Велика 
кількість учасників та відвідувачів у щорічних заходах такого роду 
підтверджує їх цінність для успішного функціювання туристичної галузі в 
Україні. 

Загалом, слід зазначити, що виставково-ярмарковий бізнес в Україні з 
переходом до ринкової економіки тільки починає формуватися. Нині в 
Україні біля 50 вітчизняних та закордонних компаній займаються цим 
бізнесом (серед них найбільші – київські компанії «Автоекспо» та «Прем’єр-
Експо»), обсяги якого оцінюються приблизно в 0,5-1 млрд. дол. США. Разом 
з тим фаховий рівень вітчизняної виставково-ярмаркової діяльності значно 
поступається його рівню, що досягнутий у розвинених країнах світу, де 
виставкова діяльність стала значною галуззю економіки, що активно сприяє 
її розвитку. Підключитися до такої діяльності нині намагаються багато 
українських компаній, керівники яких часто вважають виставково-
ярмарковий бізнес високоприбутковим, але таким, що не вимагає великих 
інвестицій, глибоких фахових знань, досвіду, і тому нескладним у здійсненні. 

Світовий досвід свідчить, що це далеко не так. Від співробітників 
виставково-ярмаркових компаній вимагаються не тільки специфічні 
професійні знання тієї сфери бізнесу, в якій вони працюють, але й високі 
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організаторські здібності, володіння сучасними методами менеджменту, 
маркетингу, логістики. За думкою практиків – менеджерів саме методи 
логістики дозволяють системно розглядати та оптимізувати потокові процеси 
виставкової компанії. Тобто, логістика – це своєрідний «конвеєр», що 
охоплює всю виставку компанію та пов’язаних з нею партнерів. Основні 
труднощі в функціонуванні такого «конвеєра» полягають у тому, щоб на 
межах різних взаємопов’язаних процесів було якомога менше помилок 
(збоїв), неконтрольованих дій. Відомо, що, кожна виставка, як правило, є 
доволі короткотерміновим заходом, що, проте, вимагає тривалої, ретельно 
спланованої підготовки. Якщо на будь-якому етапі підготовки та проведення 
експозиції допустити помилку, то експоненти можуть відмовитися від участі 
у виставці та надовго зберегти негативне до неї відношення. Подібною 
помилкою може стати, приміром, ігнорування побажань чи обґрунтованих 
вимог експонентів. 

Об’єктами логістичного дослідження та оптимізації у виставковій 
діяльності є, звісно, потоки: а) матеріальні (експонати, устаткування, 
транспортні засоби; б) людські (перш за все, відвідувачі, а також експоненти 
(стендисти), монтажники); в) інформаційні (паперова та віртуальна 
документація, вказівники); г) фінансові (готівкові та безготівкові 
розрахунки). Виставкова діяльність відноситься до сфери послуг, отже, 
теоретичні засади логістики у сфері послуг, розроблені автором [6, 29-38], 
повністю відносяться і до неї. Перш за все, це стосується револьверного 
принципу логістики галузей сфери послуг (рис. 1), який дозволяє визначити 
головний (ГП) та допоміжні (обслуговуючі) потоки (ДП). У виставковій 
діяльності головним потоком, який потребує уваги в першу чергу, є потік 
відвідувачів. Саме заради нього турфірми і приймають участь у туристичних 
виставках, салонах, ярмарках, біржах, оскільки чим більшим є потік 
відвідувачів на стенді фірми, тим успішнішою буде участь турфірми у 
виставковому заході. Саме із загального потоку відвідувачів 
виокремлюються такі його «корисні» складники, як: а) клієнти – потенційні 
туристи; б) потенційні бізнес-партнери; в) журналісти. Дані про потік 
відвідувачів ретельно збираються стендистами, що працюють на стенді 
турфірми, та є основою для всебічного аналізу після закриття виставки. 
Допоміжними потоками, що обслуговують головний потік є матеріальний, 
кадровий (стендисти), інформаційний, фінансовий. Їхні обсяги залежать від 
потужності головного потоку і визначаються із застосуванням нормативного 
методу. Потужність головного потоку у виставковому бізнесі визначається як 
у кількісному виразі (число відвідувачів), так і у вартісному (який 
фінансовий результат у сенсі збільшення обсягів продажу продукції це 
принесе). 

Предмет логістики виставково-ярмаркової діяльності – оптимізація 
головного та допоміжних (обслуговуючих) потоків. При цьому, якщо методи 
оптимізації потоків експонатів, устаткування та транспортних засобів у теорії 
і практиці виставкової діяльності більш-менш відомі, то методи оптимізації 
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потоків відвідувачів та інформації відрізняються своєю суттєвою 
специфікою. За нашою думкою та думкою практиків [8], коло суб’єктів 
виставкової діяльності не слід обмежувати лише межами виставкових заходів 
компаній, оскільки логістичними партнерами останніх є фірми, 
підприємства, структури, відомства, адміністрації, що працюють у сферах 
ділового туризму, страхування, пожежного нагляду, охорони, банків, 
митниць, експедиторського та транспортного сервісу, громадського 
харчування та готельних послуг, засобів масової комунікації, комунікацій, 
культури тощо. 

Рис. 1. Револьверний принцип логістики послуг [6, 32] 
Порівняльна простота, на перший погляд, виставкового бізнесу 

призводить до омани, що ним може займатися будь-який співробітник без 
спеціальної підготовки. Як наслідок, багато компаній використовують не 
більше 5-10% можливостей сучасних комерційних виставок та часто 
витрачають значні кошти з незначним, а іноді навіть від’ємним результатом. 
При цьому більша частина сил та засобів витрачається на тзв. «твердий» 
продукт: оренду площ, оформлення, доставку та встановлення експонатів та 
устаткування, монтаж стендів тощо. Значно менше уваги приділяється тзв. 
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«м’якому» продукту, куди входить запрошення потрібних відвідувачів, 
навчання персоналу, організація пристендових заходів та участь експонентів 
у програмах виставок, зміцнення та розвиток зв’язків з ними після виставки 
(рис.2). Власне цей «м’який» продукт приносить найбільшу віддачу від 
вкладених зусиль та засобів. 

«ТВЕРДИЙ ПРОДУКТ» 
Оренда площі Оформлення, доставка, 

розміщення і монтаж 
експонатів та устаткування 

Монтаж стендів 

 
 
 

Ефективність логістики виставково-ярмаркової діяльності 
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з експонентами 
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«МЯКИЙ ПРОДУКТ» 
 

Рис. 2. «Твердий» та «м’який» продукт як складники логістики виставково-
ярмаркової діяльності та чинники її ефективності 

Рівень та якість багатьох виставкових послуг в Україні часто не 
відповідають сучасним вимогам через відсутність логістичної системи 
координації та узгодженої ефективної взаємодії усіх суб’єктів виставкової 
діяльності. Написано та видано багато книг з загальної логістики, але 
практично відсутня література з конкретними рекомендаціями з 
використання логістичних підходів у практиці організації та проведення 
виставок, зокрема туристичних. Недостатньо і корисних журнальних 
публікацій з цієї теми. Між тим, капітал, інвестований у логістичне 
забезпечення виставкової діяльності в туризмі, приносить значну та 
різноманітну корисність, про що свідчать дані табл. 1. 

Таблиця 1. Матриця прибутку на інвестований капітал у логістичне забезпечення 
туристичної виставки 

№ Вхід (витрати) Вихід (вигода) 
1 Оренда площ (стенду) Прямий контакт з перспективними 

покупцями 
2 Витрати на стендистів Орієнтація на ринку 
3 Виставкові зразки Приваблення на ринку 
4 Транспортування Демонстрація продукту 
5 Квитки, витрати на відрядження Нові партнери / контакти 
6 Готель, розміщення Нові агенти / дистриб’ютори 
7 Витрати часу Підтримка існуючих контактів 
8 Відсутність у офісі Багато перспектив в один час в одному місці 
9 Спецціни на виставковий продаж турів Спостереження за конкурентами 
10 Підготовчі роботи Обширний потенціал розвитку суспільних 

відносин 
11 Інформація клієнтам, агентам Маркетингова інформація 
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12 Аналіз відвідувачів Нові продукти. Аналіз сегменту ринку 
13 Прес-інформація Комунікація з відвідувачами, діловими 

партнерами 
Для успішної роботи турфірми на виставці необхідно знати та вміло 

використовувати методи управління потоками відвідувачів, при чому як 
наявним потоком, так і організацією нових потоків відвідувачів. Приклавши 
неймовірні зусилля, обзвонивши сотні фірм, туркомпанія може підготувати 
20-30 потрібних зустрічей. Але цього замало. Організатори виставки, звісно, 
також ведуть рекламну компанію та запрошують фахівців. Потік потрібних 
відвідувачів на великій престижній виставці, як, приміром, Турсалон 
«Україна» або UITT, у багато разів перевищує число тих, кого фірма може 
запросити сама. Відповідно, пріоритетним стає завдання «опрацювання» не 
тільки «свого», але й усього потоку відвідувачів, приваблення їх до стенду та 
включення у процес презентацій і перемовин. Вирішення цієї задачі включає 
три етапи: зустріч відвідувачів, організація контактів, переговори. 

Зустріч. Робота на стенді має бути організована таким чином, щоб 
жоден перспективний відвідувач не чекав спілкування більше 20-30 сек., 
інакше він піде до конкурентів – стендів багато, а часу, як завжди бракує. 
Статистика підтверджує, що абсолютна більшість відвідувачів (62 %) не 
готова чекати біля стенду навіть 1-2 хв. Підкреслена повага (бажано – щира) 
– найнадійніший початок контакту. Працівники стенду (стендисти), що 
першими зустрічають гостя, повинні одразу: а) вступити з ним у контакт; б) 
відповісти на його запитання; в) вияснити статус, фахові інтереси, питання й 
побажання відвідувача; г) надати потрібні матеріали (проспекти, прайс-листи 
тощо; д) у разі необхідності скерувати його до менеджера. 

Організація контактів. Потрібні відвідувачі передаються менеджерам 
відповідного статусу та спеціалізації (від секретаря до директора фірми). 
Разом з цим не слід завантажувати менеджерів непотрібними контактами, 
займати їхній час та зусилля, приміром, коли генеральний директор 
змушений пересказувати прайс-лист, а прес-секретар – мати бесіду з по-
шукачем місця програміста. Отже, керівникам та менеджерам краще 
знаходитися на своїх місцях, не змішуватися з натовпом відвідувачів та бути 
доступними по мобільному телефону. Управління потоком відвідувачів 
включає також завдання швидкого та ефективного виявлення (відбраковки) 
тзв. «пилососів», тобто громадян, які випрошують та крадуть сувеніри та 
зразки продукції, а також різного роду випадкових перехожих, що можуть 
хизуватися саморобними посвідченнями («корочками») усіх можливих 
органів влади та пресових редакцій. 

Перемовини. Потрапивши на стенд, клієнт у міру виявлення його 
інтересів та статусу, передається «по технологічній лінії» різним менеджерам 
аж до вищого керівництва. Не слід без поважної причини переривати 
перемовини, залишати клієнта або змушувати його чекати. Необхідно 
викликати його зацікавленість та визначити рівень його повноважень для 
перемовин. З метою організації нових потоків відвідувачів застосовуються 
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різноманітні, більшою частиною стандартні методи (рис. 3). Мета – 
привернути увагу, зацікавити, змусити підійти до експозиції. Серед цих 
методів першим за важливістю є оренда стенду при вході на виставку або в 
центральних проходах і перехрестях, тобто в місцях, повз які жоден 
відвідувач фізично не зможе не пройти. Другий ефективний метод – 
створення вертикального орієнтира, що означує місцезнаходження стенду та 
є видним звідусіль, насамперед - від входу, головних проходів та стендів 
конкурентів. Звичайно це робиться за допомогою прапорів, банерів, різного 
роду конструкцій, повітряних куль, стовпів світла тощо. При цьому головне, 
щоб вони не були «архітектурною пам’яткою» чи «польотом мрії» дизайнера. 
Потрібний чіткий, конкретний символ, що миттєво асоціюється з 
туркомпанією або її продуктом, послугою, брендом, бізнес-пропозицією. 
Третій метод – це проведення ділової програми на власному стенді або в 
конференц-залі (семінари, презентації, конференції), а також активність 
(можливо – підпільна) на подібних заходах конкурентів. Четвертий метод 
включає організацію роботи промоутерів, роздання листівок та сувенірів у 
найбільш людних місцях та у безпосередній близькості від стендів 
конкурентів. П’ятий метод  - встановлення рекламних щитів фірми при вході 
на територію виставкового комплексу та павільйону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Методи організації нових потоків відвідувачів туристичної 
виставки до експозиції туристичної фірми 

Потік відвідувачів є об’єктом аналізу та опрацювання й після закриття 
виставки. Перш за все відвідувачі стенду туркомпанії аналізуються залежно 
від типу, географічного регіону та спеціальних інтересів (табл. 2). Також має 

Методи організації нових потоків відвідувачів турвиставки до стенду 
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павільйону 



179 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

істотне значення аналіз денного відвідування стенду туркомпанії на підставі 
ступеню важливості контактів (табл. 3). Аналіз потоку відвідувачів стенду 
туркомпанії за типом, географічним регіоном та спеціальними інтересами, а 
також за ступенем важливості контактів є основою звіту та аналітичної 
записки з конкретними висновками та пропозиціями. Участь у виставці – це 
тільки початок корисних ділових контактів. Подальша робота будується по-
різному для різних цільових груп, до яких належать: а) клієнти - потенційні 
туристи; б) потенціальні партнери; в) журналісти. 

Таблиця 2. Форма аналізу відвідувачів виставкового стенду залежно від типу, 
географічного регіону та спеціальних інтересів 
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Після закінчення виставки на підставі отримання візиток та «Журналу 
контактів» (табл. 4) розсилаються факси та листи подяки важливим клієнтам, 
досилаються інформаційні матеріали, проекти контрактів, узгоджуються 
перемовини про майбутні зустрічі. Потім слід ретельно проробити каталог 
виставки та відправити комерційні пропозиції та запити тим фірмам, з якими 
не вдалося зустрітися під час роботи виставки. Не варто забувати про пресу: 
журналістам надсилаються звіти про виставку та проведені презентації з їх 
світлинами. 

Таблиця 4. Бланк-форма «Журналу обліку відвідувачів» 
Журнал обліку відвідувачів 

1. Назва агенції: 
2. Основні напрямки: 
3. Адреса: 
4. E-mail: 
5. Телефон, факс: 
6. Контактна особа: 
7. Чи хочете отримувати нашу розсилку   так    ні  
Якщо «так», то яку інформацію Ви прагнете отримати 
8. Яка система відправлення/отримання Вас влаштовує: 
     e-mail      Інтернет      On-line бронювання      fax-back 
 

Після виставки необхідно: 1) встановити контакт з відвідувачами 
виставкового стенду туркомпанії, цікавими для неї: письмово подякувати їм 
за відвідання стенду (не пізніше ніж через тиждень після закриття виставки) 
та повідомити про передбачуваний час візиту представника компанії для 
обговорення подальшої співпраці; 2) направити відвідувачу інформацію, яка 
може його зацікавити, навіть якщо є впевненість, що він отримав повну 
інформацію зі стенду; 3) скласти та розіслати відвідувачам інформаційного 
листа у вигляді повідомлення про можливості туркомпанії та її продукту, 
надати копії таких інформаційних листів усім агентам та представникам 
компанії; 4) встановити для співробітників компанії крайній термін для 
встановлення контакту з відвідувачем або відповідною фірмою; 5) не пізніше 
ніж протягом двох тижнів після закриття виставки провести обговорення та 
оцінювання її підсумків на підставі повідомлень та результатів аналізу анкет 
відвідувачів; 6) нарешті, скласти список витрат, у т.ч. на логістику, подібних 
виставок, це стане в нагоді, коли компанія готуватиметься до наступної 
виставки, адже не можна планувати участь у майбутніх виставках та 
ярмарках без аналізу ефективності діяльності на попередній. 

Висновки. Логістика виставкової діяльності, у т.ч. в туризмі і сфері 
гостинності, є новітнім напрямком логістичної теорії та практики, що 
перебуває на початковому етапі свого формування. Між тим, виставково-
ярмаркова діяльність бурхливо розвивається як у світі, так і в Україні, де 
щорічно проходить більше десяти виставкових заходів у сфері туризму та 
гостинності. Процес підготовки та проведення виставок, а також участі в ній 
турфірм  вимагає складної та ефективної логістики з використанням 
матеріальних, людських, фінансових, інформаційних потоків. Згідно 
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револьверного принципу логістики послуг, запропонованого автором, 
головним потоком послуг з виставкової діяльності є потік відвідувачів, а до 
допоміжних (обслуговуючих) потоків належать матеріальний, 
інформаційний, фінансовий, кадровий (стендисти). Отже, головним 
завданням логістики виставкової діяльності у туризмі та сфері гостинності є 
ефективне управління потоками відвідувачів. З цією метою пропонуються 
такі методи, як: оренда стенду фірми при вході на виставку або в 
центральних проходах та перехрестях; створення вертикального орієнтиру, 
що позначує місцезнаходження стенду та є видним звідусіль; проведення 
ділової програми на власному стенді фірми або в конференц-залі; організація 
роботи промоутерів, роздання листівок та сувенірів; встановлення рекламних 
щитів фірми при вході на територію виставкового комплексу та павільйону 
тощо. Потік відвідувачів є об’єктом аналізу та опрацювання й після закриття 
виставки: спочатку відвідувачі стенду туркомпанії аналізуються за типом, 
географічним регіоном та спеціальними інтересами; далі виконується аналіз 
денного відвідування стенду на підставі ступеню важливості контактів. 
Результати аналізу є основою звіту та аналітичної записки з конкретними 
висновками і пропозиціями. Передбачається подальша робота та 
встановлення корисних ділових контактів для різних цільових груп потоку 
відвідувачів, зокрема для: клієнтів – потенційних туристів; потенціальних 
бізнес-партнерів; журналістів. 
 

Література 
1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: уч. пос. / А.П. Дурович. – 4-е изд. – Мн.: Новое знание, 
2004. – 496 с. 
2. Правик Ю.М. Маркетинг туризму: підручник / Ю.М. Правик. – К.: Знання, 2008. – 303 с. 
3. Мунін Г.Б. Маркетинг туризму: навч. пос. / Г.Б. Мунін, З.І. Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. 
Змійов. – Ч.І. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с. 
4. Мунін Г.Б. Маркетинг туризму: навч. пос. / Г.Б. Мунін, З.І. Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. 
Змійов. – Ч.ІІ. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2005. – 427 с. 
5. Смирнов І.Г. Виставковий маркетинг у туризмі: теоретичні засади і практичний вимір / І.Г. 
Смирнов // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 4. -  С. 22-35. 
6. Смирнов І.Г. Логістика туризму: навч. пос. / І.Г. Смирнов. – К.: Знання, 2009. – 444 с. 
7. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: продвижение туристского продукта / Е.Н. Ильина: учебник. – М.: 
Финансы и статистика, 2008. – 176 с. 
8. Верхоланцева А. О логистике выставочно-ярмарочной деятельности / А.Верхоланцева // 
Логистика. – 2004. - № 1. – С. 15.  

 
Висвітлено наукові засади та практичне застосування логістики виставкової діяльності в 

туризму та сфері гостинності, як новітнього напрямку логістичної теорії та практики. 
Визначено об’єкт та предмет дослідження логістики виставкової діяльності, головний та 
допоміжні потоки. Підкреслено важливість управління потоками відвідувачів, як головного 
потоку в логістиці виставкової діяльності, розкрито основні методи.  

Ключові слова: виставкова діяльність, туризм, логістика, головний потік, допоміжні 
потоки. 

Освещены научные основы и практическое применение логистики выставочной 
деятельности в туризм и сфере гостеприимства, как новейшего направления 
логистической теории и практики. Определены объект и предмет исследования 
логистики выставочной деятельности, главный и вспомогательные потоки. Подчеркнута 
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важность управления потоками посетителей, как главного потока в логистике 
выставочной деятельности, раскрыты основные методы.  

Ключевые слова: выставочная деятельность, туризм, логистика, главный поток, 
вспомогательные потоки. 

Disclosed scientific principles and practical application of logistics of exhibition activity in 
tourism and hospitality as the newest area of logistics theory and practice. Identified the object 
and the subiect of the logistics study exhibition activities, main and auxiliary flows. Emphasized 
the importance of flow of visitors, as the main stream in logistics exhibition activities. The basic 
methods of exploration of logistics of exhibitions are characterized.  

Key words: exhibition activities, tourism, logistics, main stream, auxiliary flows. 
 
 

УДК 911.3 
Сімонова А. Ю., асп. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

БАНКІВСЬКА СФЕРА ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

 
Ключові слова: банківська сфера, фінансовий сектор, інвестиційний 

клімат, комерційний банк 
 
Вступ. Постановка проблеми. Найважливішим завданням процесу 

соціального розвитку є суттєве покращення умов життєдіяльності населення, 
позитивний вплив цього процесу на рівень благополуччя та якість життя 
громадян.  

На сучасному етапі відбуваються кардинальні зрушення у  
структурному складі соціального комплексу, а з огляду на його роль як 
базового фундаменту для розвитку соціальної сфери, пошук оптимальної 
структури, що відповідатиме запитам та потребам населення є нагальним 
питанням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню визначення ролі 
банківської сфери у розвитку соціального комплексу приділили увагу ряд 
учених, серед яких Л.М. Алексєєнко, що дослідила  ринок фінансового 
капіталу,  становлення, проблеми та перспективи його розвитку. Р.Ф. 
Пустовійт, що досліджував розвиток фінансових відносин в Україні. Б.Л.  
Луців досліджував питання інвестиційної діяльності банківської системи 
України. Серед зарубіжних вчених розробкою питань теорії і практики 
функціонування банківської системи варто зазначити А. Грязнова, А. Пігу, В. 
Колеснікова, Дж. М. Кейнса, Е. Коена, Е. Шоу, Й. Шумпетера, М. Фрідмена, 
О. Лаврушина. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даної 
статті є дослідження банківської сфери як елементу комерційного підрозділу 
соціального комплексу, його особливостей та завдань у галузі розбудови 
ефективного фінансового сектору.   
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Виклад основного матеріалу. В Україні соціальний комплекс включає 
інституційну та соціальну інфраструктури.  До складу інституційної 
інфраструктури разом з адміністративною, військовою складовими входить 
ринкова  складова, що у свою чергу складається з фінансово-кредитних 
установ, установ страхування, кредитування тощо [1]. 

Фінансово – кредитні установи та ланки фінансових відносин, що 
мобілізують та використовують фінансові ресурси, апарат управління та 
нормативно-правове забезпечення – це внутрішня будова фінансової системи 
в Україні. Щодо організації, то фінансова система розглядається як 
сукупність фінансових органів (Міністерство фінансів, Державне 
казначейство, Рахункова палата, Державна податкова служба, Контрольно – 
ревізійна служба) та інституцій (Національний банк України, банківські 
установи, фондові, валютні біржі), що управляють грошовими потоками та 
забезпечують фінансову діяльність [2]. 

Відповідно до форм власності в Україні фінансову систему утворюють 
державні та недержавні фінанси. Державні фінанси створені власне 
фінансами держави, фінансами суб’єктів господарювання державної форми 
власності та фінансами суб’єктів господарювання комунальної форми 
власності. Недержавні фінанси об’єднують фінанси приватних підприємств, 
фінанси колективних підприємств, фінанси господарських товариств та 
підприємств, заснованих на змішаній формі власності та фінанси 
домогосподарств.   

Складовою частиною кредитно-грошової системи, елементом 
економічної основи суспільства виступає банківська система, що забезпечує 
створення грошей і регулювання грошової маси, трансформує величину і 
строки грошових капіталів, їх кількість та фінансові ризики, забезпечує 
стабільність банківської діяльності та грошового ринку.  

Уся банківська сфера є частиною комерційного підрозділу соціального 
комплексу і забезпечує організацію комерційних процесів, операцій і 
управління ними. Комерційна діяльність банківської сфери стимулює 
виробництво та  активізує товарно-грошовий обмін [3].   

Крім власне прибутковості комерційної діяльності банківської сфери, 
одним з її головних завдань є розбудова ефективного фінансового сектору, 
що характеризувався б здатністю забезпечувати реальний сектор економіки 
необхідними фінансовими ресурсами. Та таким, що забезпечив виконання 
нагального завдання  з підтримки соціального розвитку країни, що у свою 
чергу забезпечить інтеграцію  у світовий фінансовий простір. На фінансовий 
сектор країни також покладається завдання покращення інвестиційного 
клімату держави без загроз її національним інтересам та економічній 
безпеці[4]. Акумулюючи інвестиційні ресурси та забезпечуючи доступ до 
сучасних технологій і менеджменту, державна політика залучення інвестицій 
має бути спрямована на вирішення соціальних програм, що є чинником 
забезпечення соціально-економічного зростання (Рисунок 1).   
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Рисунок 1. Інвестиційний клімат та його чинники 

__________________ 
Складено за матеріалами [3].   

Отже, фінансовий сектор – одна з найважливіших сфер національної 
економіки де відбувається формування та розподіл фінансових ресурсів і, яка 
пов'язана з  діяльністю фінансових установ та фінансово забезпечує процес 
соціального розвитку. Фінансовий сектор - це фінансовий ринок, який 
забезпечує накопичення і розподіл інвестиційних ресурсів, взаємодію 
виробників та споживачів фінансових послуг за правилами, визначеними 
державою та її регуляторними органами (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Фінансовий сектор як сфера національної економіки 
__________________ 
Складено за матеріалами [5].   

Складовими фінансового ринку виступають грошово-кредитний ринок, 
страховий ринок, фондовий, ринок послуг спільного інвестування, 
недержавних пенсійних послуг та інші ринки  фінансових послуг [5]. Суттєве 
зростання ролі фінансового сектору в сучасному економічному житті країни 
можливе за умов   його cтійкості, відкритості та конкурентноспроможності 
(Таблиця 4). 
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Рисунок 3. Фінансовий сектор як стабільна складова комерційного підрозділу 

соціального комплексу 
________________ 
Складено за власними матеріалами.   

 
Серед проблем фінансового сектору можна назвати наступні: розвиток 

сектору  має непропорційний  характер,  загальний його рівень не відповідає 
зростаючим потребам національної економіки та суттєво відстає від 
середньоєвропейских параметрів, надто малою є частка небанківського 
фінансового сегменту, на яку припадає тільки 7% загального обсягу активів 
фінансових установ,  недосконале правове середовище та вади державного 
регулювання, слабкі інвестиційні можливості , низька капіталізація фінансових 
установ. 

Банківська система є найбільш потужним сегментом вітчизняого 
фінансового сектору, на яку припадає 93% загальних активів фінансових 
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установ України. Характерною особливістю її розвитку за останній період 
часу є стрімке нарощення обсягів активних операцій, насамперед у сфері 
споживчого та іпотечного кредитування, підвищення рентабельності  
банківських установ та збільшення присутності іноземного каптіалу. 

Станом на 1 січня 2008 року в Україні діяло 175 банків, які 
обслуговували   120 млн. клієнтів, з яких 1,9 млн. складали суб'єкти 
господарювання. Власний капітал банків на цю дату дорівнював 69,9 
млрд.грн., а загальний обсяг  їх активів становив  в 617,6 млрд.грн.  

Розглянемо комерційний банк з точки зору функцій та змісту. Це банк, 
який здійснює універсальні банківські операції з різними організаціями, 
установами, здебільшого за рахунок власних коштів та залучення кредитних 
ресурсів своїх клієнтів. 

У широкому розумінні, комерційний банк – елемент, що функціонує  
на другому рівні банківської системи. 

 У вузькому розумінні комерційний банк – це банк, який виконує 
повний набір базових банківських операцій та  метою існування якого є 
одержання максимального прибутку. Комерційні банки поділяються на 
установи, що   виконують широке коло операцій, охоплюють багато 
секторів грошового ринку та галузей економіки. Це, як правило, великі 
банки. Інші банки виконують тільки окремі операції на ринку чи 
функціонують у вузькому секторі ринку, обслуговуючи окремі галузі 
економіки. До двадцяти  найбільших за загальними активами банків 
належать наступні, що характеризуються широким спектром банківських 
операцій та суттєво впливають на усі сектори грошового ринку держави 
(Таблиця 1). 

 
Таблиця 1. Найбільші українські банки за загальними активами 

 
№ Назва банку Усього 

активів на 
січень 2014 р. 

(тис. грн.) 

Усього 
активів на 
січень 2013 
р. (тис. грн.) 

Приріст, % 

1.  ПриватБанк 214 490 857 172 428 712 24,39 
2.  Ощадбанк 103 568 090 85 995 535 20,43 
3.  Укрексімбанк 94 349 056 87 948 877 7,27 
4.  Дельта Банк 55 298 417 29 842 468 85,30 
5.  Райффайзен банк 

Аваль 
43 460 100 47 694 485 -9,74 

6.  UniCredit Bank 
(Укрсоцбанк) 

43 056 667 38 829 857 10,88 

7.  Промінвестбанк 39 737 491 41 318 057 -3,97 
8.  Сбербанк Росії 35 094 685 27 025 933 29,85 
9.  Перший український 33 207 415 28 229 805 17,63 
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міжнародний банк 
10.  Надра Банк 31 115 868 27 684 453 12,39 
11.  Альфа-Банк 29 293 387 25 588 815 14,47 
12.  Банк Фінанси та 

Кредит 
25 722 051 22 548 399 14,07 

13.  ВТБ Банк 25 285 690 34 212 327 -35,30 
14.  УкрСиббанк 24 111 742 25 888 436 -7,36 
15.  Укргазбанк 23 793 944 20 997 237 13,31 
16.  Брокбізнесбанк 28 914 108 16 927 722 70,80 
17.  VAB банк 21 061 119 13 282 646 58,56 
18.  ОТП Банк 18 722 347 20 314 985 -8,50 
19.  Credit Agricole 14 142 892 13 175 745 7,34 
20.  Фінансова ініціатива 13 025 001 10 036 837 29,77 

__________________ 
Складено за матеріалами [6].   
 

Вказані банки виконують широке коло операцій та обслуговують усі  
галузі економіки. До п’ятірки найбільших банків входять:  ПриватБанк , що 
має  180 відділень в місті Києві, Ощадбанк – 217 відділень, Укрексімбанк – 
10 відділень, Дельта банк – 37 відділень, Райффазен банк Аваль - 48 
відділень. Комерційні банки, впливаючи на стан реального сектора 
економіки,  впливають на зміну соціальної структури суспільства шляхом 
створення спеціальних кредитних програм, у процесі розвитку яких 
сформувалась ціла галузь фінансових послуг для малих  підприємців. 

Важливим проявом соціальної ролі комерційних банків є їх вплив на 
покращення життєвих умов населення. По-перше, це захист індивідуальних 
заощаджень від інфляційного знецінення. По-друге, надання допомоги у 
відновленні вміння заощаджувати грошові кошти для майбутніх 
передбачуваних і непередбачуваних платежів. В сучасних кризових умовах 
це питання потребує обов'язкового вирішення, оскільки поширення 
кредитних продуктів минулих років привчило населення жити у борг, що 
зараз негативно відбилося на діяльності банків. 

 По-третє, участь банків у створенні недержавних пенсійних фондів, що 
відкриває нові перспективи у забезпеченні стабільного майбутнього 
населення.   

Соціальна роль банків проявляється як участь у фінансуванні розвитку 
соціальної сфери через меценатство і спонсорство. Благодійні кошти, 
спрямовані на цілі розвитку науки, мистецтва, освіти, спорту, медицини 
тощо, також є вагомим джерелом фінансування банками соціальної сфери. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Роль банківської 
системи в економіці держави визначається її функціональними 
характеристиками. Банківська система є основним джерелом коштів, 
необхідних для функціонування економічних підсистем та у цілому 
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розвиткові соціального комплексу. Ефективний фінансовий сектор сприяє 
розбудові фінансових відносин у всіх галузях господарства та забезпечує 
його діяльність та розвиток. 
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Сімонова А.Ю. Банківська сфера як елемент комерційного 

підрозділу соціального комплексу У статті визначено особливості 
банківської сфери як елементу комерційного підрозділу соціального 
комплексу та зроблено спробу побудови взаємозалежності процесів, що 
відбуваються на даному етапі розбудови банківської сфери. 
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Симонова А.Ю. Банковская сфера как элемент коммерческого 
подразделения социального комплекса В статье определены особенности 
банковской сферы как элемента коммерческого подразделения социального 
комплекса и предпринята попытка построения взаимозависимости 
процессов, происходящих на данном этапе развития банковской сферы. 

 Ключевые слова: банковская сфера, финансовый сектор, 
инвестиционный климат, коммерческий банк. 

Simonova A. The banking sector as part of a commercial unit of the 
social complex  In this article the features of the banking sector as part of a 
commercial unit of the social complex are determined and attempts of building 
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методи моделювання,  гравітаційна модель, рекреаційно-туристичне 
районування. 

 
Вступ. Постановка проблеми. Дослідження територіальної організації 

рекреаційно-туристичної діяльності (РТ-Д) ґрунтується на положенні про 
туризм як явище суспільного життя. В основу дослідження покладені три 
парадигми: системна, яка дозволяє встановити порядок вирішення проблеми 
за допомогою системних понять (схема, компонент, елемент, структура, 
функція, організація); процесуальна, яка відтворює закономірні, послідовні 
зміни явища та форм його організації; хорологічна, яка дозволяє виокремити 
просторові зв'язки та взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суспільно-географічні 
аспекти дослідження рекреаційно-туристичної  діяльності на регіональному 
рівні базуються на положеннях теорії суспільної географії, вчення про 
географію господарських зв’язків, зокрема про територіальну організацію, 
закладені в працях Алаева Е.Б., Іщука С.І., Масляка П.О., Пістуна М.Д., 
Топчієва О.Г., Олійника Я.Б., Яценка Б.П. Просторові складові  рекреаційно-
туристичної діяльності розглядаються в роботах Ю.А. Веденина 
О.О.Любіцевої, В.К. Кіптенко, Т.І. Ткаченко, Т.І. Шпараги, О.Ю. 
Малиновської, О.Р.Ширгазин.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. До вивчення 
просторово-часових характеристик РТД застосовуються такі підходи: 
елементарний (дискретний) – інвентаризація елементного складу рекреаційно-
туристичної діяльності з чіткою топологічною «прив'язкою» об'єктів, що 
дозволяє визначити не тільки кількісний і якісний склад, а й динаміку та 
етапність розвитку (зафіксувати характер туристичного процесу); генетичний – 
вивчення та ретроспективний аналіз процесу виникнення, особливостей 
формування і розвитку; структурно-функціональний – вивчення та аналіз змін 
зв'язків між елементами, їх структурна перебудова, тобто перебудова всіх 
видів і форм зв'язків між елементами за схемою «об'єкт – об'єкт», «об'єкт – 
територія», «територія – територія», що дозволяє визначити територіальну 
структуру, проаналізувати і оцінити зміни функціональної структури 
відповідно до реалізації конкретних суспільних цілей; комплексний – 
дослідження взаємовпливів і взаємодії між елементами різного ієрархічного 
рівня, спеціалізації як механізму трансформації; збалансованого 



191 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

регіонального розвитку – передбачає управління РТД, ресурсами таким 
чином, щоб потреби туристів задовольнялися, не зашкоджуючи природному 
середовищу та культурній спадщині. 

Виклад основного матеріалу. Методика дослідження РТ-Д 
регіонального рівня ґрунтується на сполученні методів галузевого та 
територіального аналізу. Ця методика має конструктивне спрямування, 
основана на можливостях регіонального ринку. Галузевий аналіз передбачає 
визначення рівня споживання населенням туристичних послуг та структуру 
цього споживання, а територіальний аналіз провадиться з метою визначення 
рівня розвитку та територіальної диференціації, елементів територіальної 
структури РТ-Д, що дозволяє оцінити розгалуженість та територіальну 
доступність мережі для потенційного споживача. [2] 

При аналізі РТ-Д використовується певний набір показників: 
натуральні (кількість туристів), вартісні (надходження від туризму),  трудові 
(кількість зайнятих), локалізаційні (кількість та потужності обслуговуючих 
підприємств) на 1000 населення, або на площу.  

Ці показники аналізувалися в абсолютних величинах, коли потрібно 
визначити поширення, тенденції розвитку, або в відносних, коли необхідно 
визначити навантаження чи провести порівняльний територіальний аналіз. 
При цьому натуральні, вартісні та трудові показники можна розглядати як 
інтегральні, що характеризують регіональний ринок в цілому, а локалізаційні 
показники є локальними і характеризують перш за все розвиток діяльності. 

При територіальному аналізі найдоцільніше використовувати відносні 
локалізаційні показники, що характеризують стан розвитку мережі (кількість 
підприємств сфери гостинності в розрахунку на населений пункт, сумарна 
потужність підприємств розміщення в розрахунку на 1000 чол. населення або 
на 1000 туристів). Визначення територіального рівня розвитку може 
провадитись методом середньостатистичних оцінок чи нормативним 
методом. Обидва методи передбачають співставлення відносного показника 
рівня забезпеченості населення виробничими потужностями підприємств 
гостинності (кількість місць на підприємствах гостинності даної території в 
розрахунку на 1000 чол. населення) з аналогічним показником, який є 
нормативним чи середньостатистичним для даної країни.  

Таким чином, застосування регіонально-динамічного аналізу дозволяє 
визначити динаміку просторово-часових структурних змін функціонування 
рекреаційно-туристичної діяльності  та створити підґрунтя для подальшого 
прогнозування його розвитку та оптимізації територіальної організації. 

Картографічний метод синтезує та унаочнює подану інформацію, 
дозволяє її впорядкувати за певними принципами, провести класифікацію та 
типологію за критеріями комплексності розвитку, рівнем сформованості 
рекреаційно-туристичної діяльності, її співвідношенням з рівнем споживання 
туристичних послуг, з поширенням туристсько-рекреаційних ресурсів. 
Основний метод на даному етапі аналізу – районування. Районування – 
виділення та делімітація ареалів, що характеризуються певною єдністю 
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досліджуваного явища. В процесі рекреаційно-туристичного районування 
виявляються нові перспективні райони туризму, плануються шляхи їх 
оптимального розвитку та раціонального використання ресурсів. 
Формування туристичних районів проходить під впливом природних та 
соціально-економічних факторів. В основі рекреаційно-туристичного 
районування є наступні фактори: територіальна структура сучасного стану 
організації туризму; частка зайнятих в туристичному господарстві  з 
загальної кількості працюючого населення; характер зв’язків туристичного 
обслуговування з іншими галузями господарства  (промисловість, сільське 
господарство, транспорт); рівень розвитку туристичної інфраструктури; 
туристичні ресурси, які є основою формування туристичних районів та 
зумовлюють їх спеціалізацію; сучасна та перспективна необхідність 
населення в туристичних послугах. 

Критеріями віднесення елементу територіальної структури то того чи 
іншого типу є наявність РТ-Д, обумовлена обсягом та характером попиту і 
зафіксована розміщенням підприємств індустрії туризму, їх спеціалізація, 
міра територіальної концентрації та диференціації, визначена за 
гомогенністю туристиних ресурсів.  

Особливості рекреаційно-туристичних районів (РТР) полягають в 
наступному:  соціальні за своїм значенням та кінцевому продукту; по 
відношенню від соціально-економічних районів, де процеси виробництва 
відбуваються в окремих стадіях, для РТР характерним є безперервний: 
виробництво, обмін, розподілення, споживання; для розміщення рекреаційно-
туристичних районів, які виконують функції тривалого (щорічного) 
відпочинку, характерна виявлена орієнтація на ресурси. Приміські ртр 
формування яких детермінуються транспортною доступністю, ртр, ртр 
міжнародного та державного значення при рівних соціально-економічних 
умовах виникають на базе унікального співвідношення рекреаційно-
туристичних ресурсів. Під умовами рекреаційно-туристичного 
районоутворення слід розуміти природні та соціально-економічну сферу, в 
якій формується та функціонує РТР. [5] 

Математичні методи моделювання  РТ-Д виглядають наступним чином: 
 Метод кривих попиту полягає в наступному – припустимо, що на різних 

відстанях від рекреаційної зони знаходяться N населених пунктів, жителі 
яких користуються її послугами. Відома функціональна залежність fi 
числа Vi  відвідувань рекреаційної зони жителлям населеного пункту i від 
вартості ci  відвідувань зони для них і чисельності pi  населеного пункту i, 
тобто: Vi = )( ii pcfi . (1) 

Загальне число відвідувань рекреаційно-туристичної зони V0 може бути 

обчислено за наступною формулою: V0=


N

i
iiiik pcf

1

)(  (2) 
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Вважаємо, що встановлюється додаткова платня Δс за відвідування 
рекреаційно-туристичної зони. Тоді загальне число відвідування стане 
рівним:   

V1=



N

i
iiiiii pccf

1

)(  причому 01 vv   (3) 

Продовжуючи змінювати вартість відвідування рекреаційно-
туристичної зони і вважаючи Сk=k c, можемо знаходити відповідну 
кількість відвідування Vk до тих пір, поки Vk не стане рівним 0 (для 
достатньої великої вартості Сmax). Будується крива попиту, що виражає 
залежність загального числа відвідувань V від вартості с. Цей метод має ряд 
недоліків. Для корекції методу пропонується функція обміну, яка враховує 
часове відхилення (не тільки вартість, але і час поїздки має вплив на кількість 
відвідувань). 
 Гравітаційна модель в основі – взаємодія між сукупностями людей 

підкоряється законам, аналогічним закону гравітаційного тяжіння.  
Нижче представлено одну з форм гравітаційної моделі, в якій визначається 
число відвідувачів рекреаційної зони при дослідженні туристами різних 

населених пунктів регіону:    

d
ij

cp
i

ij D
jCPKV  , де Vij – число рекреантів населеного пункту і, 

відвідувачів рекреаційної зони j; Pi  – численність населеного пункту і; Cj  – 
місткість рекреаційного пункту;  Dij  – відстань між пунктами i та j;  K, p, c, d 
– розрахункові коефіцієнти.  

За допомогою цієї моделі можна з’ясувати, яка допустима кількість 
туристів та кількість місць для їх розміщення.   

Визначення особливостей територіальної структури РТ-Д:  

 радіус доступності РТ-Д, 
n

r
r

n
1 ,  де n – кількість закладів рекреаційно-

туристичної сфери,  r – відстань від міста до закладів рекреаційно-
туристичної сфери, виміряне за «повітряними лініями».  

З його допомогою визначається ступінь просторового розміщення 
рекреаційно-туристичних закладів по відношення до дослідженої території. 
Вимірювання радіуса доступності визначає величину транспортних витрат, 
необхідних для функціонування рекреаційно-туристичної мережі. 
 коефіцієнт децентралізації ареала РТ-Д.  

gm

cg
c l

l
K  , де cgl  - лінія, яка з’єднує місто з центром ваги фігури, яка описує 

рекреаційно-туристичну мережу міста gml  - лінія, яка з’єднує місто з найбільш 
віддаленою точкою рекреаційно-туристичної мережі.  

Якщо значення  Kc близьке до 0, то це значить про компактність ареала, 
про рівномірність розміщення рекреаційно-туристичних закладів навколо 
навколо міста, яке формується. Зростання значення Kc  характеризує високу 
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ступінь деформації ареалу, нерівномірність розподілення рекреаційно-
туристичних закладів та зміщення центра ареалу по відношенню до міста. 
 коефіцієнт орієнтування ареалу РТ-Д  

00 90


K , де    - кут між лінією, яка з’єднує  дві найбільш віддалені точки 

рекреаційно-туристичної мережі ( ml ), та радіальну лінію ( rl ), яка проходить 
через центр агломерації – місто або центр. Величина 0K  змінюється від 0 
(при rm ll  ) до 1 (при rr ll  ). [3, 4,5] 

Показник відображає направленість просторового росту ареалу 
рекреаційно-туристичного кластеру. Це дасть можливість визначити 
направленість «силових ліній» поля, яке створюється центром кластеру, та 
визначити зону його деформуючого впливу. Найбільше значення показника 
K0 характерно для ареалів рекреаційно-туристичних мереж міст ближньої 
зони, що пояснюється намаганням розміщення закладів рекреації на перефірії 
області поблизу променевих магістралей, які відходять від великого міста та 
виконують роль комунікацій для більшості міст регіонів. В містах зовнішньої 
зони зв'язок ареалів з променевими магістралями проявляється в меншій мірі. 
Пояснюється це направленістю поля, яке формується навколо великого міста. 
Його «силові лінії» направлені до перефірії по радіусами, звідси пояснюється 
можливість поля впливати на характер територіальної структури 
розташованих в ньому рекреаційно-туристичних підприємств, із врахуванням 
орієнтацію їх ареалів  

На основі цих показників може бути дана комплексна характеристика 
територіальної структури рекреаційно-туристичних кластерів регіону.  

Найбільший вплив на доступність рекреаційно-туристичного кластеру 
розкриває положення його центру по відношенню до інших міст. Коефіцієнт 
рангової кореляції (R) визначає доступність мережі дестинацій та відстань до 
центру кластеру, виміряного за «повітряними лініями». Навколо великих та 
особливо великих міст формуються радіально-кільцеві зони, які 
розрізняються своєю спеціалізацією, рівнем інтенсивності господарства, 
щільністю населення. Це призводить до того, що рекреаційно-туристичні 
мережі деяких міст розташовуються в зонах віддалених на відстані більше 
50-60 км від міста, що відображається на різкому збільшенні радіусу 
доступності їх рекреаційно-туристичних мереж. Тривалість формування 
рекреаційно-туристичної мережі впливає на її доступність – чим старша 
рекреаційно-туристична мережа (при інших рівних умовах), тим менший 
радіус її доступності. Ця закономірність пов’язана, з постійним часовим 
ростом освоєння території в зоні впливу великого міста, внаслідок чого 
відбувається поступове збільшення цінності земельних ресурсів та 
скорочення можливостей отримання земельного відведення під рекреаціно-
туристичне будівництво [3, 4].  

Ступінь децентралізації ареалу РТ-Д в основному залежить від відстані 
міст до центру кластера. Зміна форми ареалу рекреаційно-туристичної 



195 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

мережі пояснюється демографічним полем, потенціал якого змінюється у 
зв’язку зі зміною кількості населення в пунктах та відстані до них. Велике 
місто створює в близькій до нього зоні надзвичайно високий потенціал поля, 
що змінює форму рекреаційно-туристичної мережі розташованих поряд міст. 
Цей вплив проявляється в радіусі до 40-50 км. Далі потенціал поля різко 
зменшується. [3, 4] Міста великого міста створюють навколо себе невеликі за 
розмірами зони з високою ступінню освоєння.  

Значний вплив на розвиток територіальної структури мають вплив 
кордони адміністративних районів – своєрідний бар’єр, який обмежує процес 
утворення рекреаційно-туристичних мереж міста. Ця закономірність 
найбільш помітно проявляється в районах приміській та зовнішній зоні 
області, особливо там де районним центром виступає велике місто, а велика 
територія района не перешкоджає процесу її рекреаційно-туристичному 
освоєнню. Причини «бар’єрної» ролі адміністративних кордонів пов’язані з 
обмежуючими можливостями місцевих органів управління, які займаються 
відведенням земель під будівництво, а також з необхідністю орієнтуватися на 
районних центрах обслуговування. Мала площа районів, розташованих в 
Лісопарковому захисному поясі, перешкоджає просторовому росту ареалів 
рекреаційно-туристичних мереж, в результаті чого виникає «прорив» бар’єр-
кордонів. [3, 4] 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Застосування 
регіонально-динамічного аналізу дозволяє визначити динаміку просторово-
часових структурних змін функціонування рекреаційно-туристичної 
діяльності  та створити підґрунтя для подальшого прогнозування його 
розвитку та оптимізації територіальної організації. Застосування регіонально-
динамічного аналізу дозволяє визначити динаміку просторово-часових 
структурних змін функціонування РТ-Д та створити підґрунтя для 
подальшого прогнозування його розвитку та оптимізації територіальної 
організації на засадах збалансованості. 
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Сировець С.Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження 
рекреаційно-туристичної  діяльності на регіональному рівні 

Проаналізовано основні аспекти дослідження рекреаційно-туристичної  
діяльності на регіональному рівні. Визначено динаміку просторово-часових 
структурних змін функціонування дослідження рекреаційно-туристичної  
діяльності. Досліджено математичні методи моделювання  дослідження 
рекреаційно-туристичної  діяльності. 

Ключові слова: рекреаційно-туристична  діяльність, математичні методи 
моделювання,  гравітаційна модель, рекреаційно-туристичне районування. 

Сыровец С.Ю. Общественно-географические аспекты исследования 
рекреационно-туристической деятельности на региональном уровне 

Проанализированы основные аспекты исследования рекреационно-
туристической деятельности на региональном уровне. Определена динамика 
пространственно-временных структурных изменений функционирования 
исследования рекреационно-туристической деятельности. Исследованы 
математические методы моделирования исследования рекреационно-
туристической деятельности. 

Ключевые слова: рекреационно-туристическая деятельность, 
математические методы моделирования, гравитационная модель, рекреационно-
туристическое районирование. 

Syrovets S.Y. Social and geographical aspects of the study of recreation and 
tourism activities at the regional level 

The basic research aspects of recreation and tourism activities at the regional 
level were analyzed. Determined the spatial and temporal dynamics of structural change 
operation research recreation and tourism activities. Mathematical modeling study of 
recreation and tourism activities were explored. 

Keywords: recreation and tourism activity, mathematical modeling, gravity model, 
tourism and recreation zoning. 
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Ключові слова: мініГЕС, енергозабезпеченість, екологічна експертиза, 
«зелений тариф», Закарпаття 

 
Актуальність і сучасний стан проблеми. Посилення 

енергозабезпечення регіонів України стали нагальною проблемою у зв’язку з 
політичними подіями 2014 року та енергетичною війною Росії проти України 
й Європи. Минули часи, коли російський газ був дешевим задоволенням, а 
відсутність стратегічного мислення у українських керівників різного рангу і 
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небажання розглядати шляхи диверсифікації паливних ресурсів призвели до 
сучасного катастрофічного стану в тепло- та енергозабезпеченні країни. 

В Закарпатській області це питання також стоїть гостро. Для початку 
розглянемо і проаналізуємо структуру споживання паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР) в Закарпатській області (дані за 2010 р.) по районах і окремо 
містах [3] (табл. 1 та рис. 1). 

 
Таблиця 1 – Структура споживання паливно-енергетичних ресурсів в Закарпатській області 

по районах і містах, % (за 2010 р.) 
 

Паливно-енергетичні ресурси:  
газ електроенергетика вугілля дрова 

Райони 
Берегівський 58 11 19 12 
Великоберезнянський 9 7 45 39 
Виноградівський 82 12 0 6 
Воловецький 34 7 33 26 
Іршавський 88 8 0 4 
Міжгірський 27 12 48 13 
Мукачівський 59 13 8 20 
Перечинський 32 7 32 29 
Рахівський 0 16 49 35 
Свалявський 74 16 1 9 
Тячівський 32 10 47 11 
Ужгородський 69 11 4 16 
Хустський 66 14 13 7 

Міста 
Ужгород 75 25 0 0 
Мукачеве 86 14 0 0 
Берегово 76 14 0 10 
Хуст 85 15 0 0 
Чоп 88 12 0 0 
ЗАКАРПАТТЯ разом 64 21 10 5 

 
Отже, найбільше у виробництві та у побуті Закарпатська область 

споживала і споживає природний газ. І це природно, бо в Україні більше не 
існує такого місця, де б сходилися чотири транзитно-експортні газопроводи: 
«Долина–Ужгород–Держкордон-2», «Союз», «Уренгой–Помари–Ужгород» і 
газопровід «Прогрес». Саме тут експортується близько 80% усього 
експортного газу в Європу. Забезпечують безперебійну роботу 4 
газокомпресорні станції загальною потужністю майже 500 МВт, з тиском в 
газопроводах 75 атм. Тому широке застосування природного газу цілком 
виправдане.  

Щоправда, із-за несприятливих природних умов та транспортної 
логістики, гірські райони Закарпаття і навіть цілий Рахівський район навряд 
чи колись отримають «блакитний вогник».  

Однак нині ситуація з газом кардинально змінилася. Внаслідок тиску 
на Україну з боку ЄС, МВФ та інших донорів зросла вартість газу для 
українських споживачів, тривають політичні ігри навколо газової проблеми з 
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абсолютно непередбачуваним «Газпромом» із абсолютно непередбачуваними 
наслідками. Та й одним з основних завдань щодо підвищення 
енергонезалежності Закарпатської області, згідно «Програми 
енергозбереження», ухваленої Закарпатською ОДА, є зменшення питомої 
ваги природного газу в структурі споживання ПЕР за рахунок збільшення 
використання місцевих видів палива та відновлювальних джерел енергії. 

Як результат, споживання природного газу в області у першому 
півріччі 2014 р. склало 312 млн. м3, що на 20% менше, ніж за аналогічний 
період 2013 р. Однак, прерогативою визначено переведення споживачів 
чомусь на тверде паливо – пелети, дрова, відходи пилорам тощо. Але за 
дискусією про енергонезалежність зовсім забули про неминучу вирубку 
карпатських лісів – дійсно екологічну проблему №1 державного рівня. 

То які є альтернативні джерела забезпечення Закарпаття 
енергоносіями в нинішніх екстремальних умовах? І тут на нашу думку, більш 
уважно треба розглянути можливість більш ширшого застосування 
електроенергетики як для виробництва, так і для житлово-комунального 
господарства. 

Якщо глибоко розібратися в суті питання, то проблему 
енергозабезпечення Закарпатської області ніхто не знімав з порядку денного і 
раніше. Аналіз використання електроенергії споживачами області вказує на 
щорічне зростання її обсягів. Так, протягом 2013 року в мережі області 
споживачам забезпечено постачання понад 1 750 млн.кВт/год 
електроенергії, що майже на 38 млн.кВт.год (понад 2%) більше за 2012 рік. 
Спостерігається також зростання споживання електроенергії населенням у 
порівнянні з 2012 р. на 43 млн.кВт.год або 4,5% [6]. 

Власне виробництво електроенергії у Закарпатті за 2013 рік становило 
майже 137 млн.кВт.год, що склало майже 8% від загального споживання і у 
порівнянні з 2012 роком збільшилося на 14 млн. кВт.год (12%).  

Виробництво ж електроенергії гідролектростанціями протягом 2013 
року становило 123,4 млн.кВт/год. і склало понад 7%. від загального 
споживання електроенергії в області. Ще на 3-х сонячних електростанціях 
загальною потужністю 18 МВт, якими вироблено 13 млн.кВт.год  енергії.  

Це ще раз підтверджує, що Закарпатська область практично повністю 
залежить від поставок електроенергії із енергосистеми України, зокрема від 
Бурштинської ТЕС, розташованої в Івано-Франківській області.  

Аналіз попередніх досліджень. Закарпаття, або «Срібна Земля» – 
унікальний в геополітичному відношенні край. Лише тільки за ХХ сторіччя 
територія сучасної Закарпатської області перебувала у складі шести держав. 
Вирішувати проблему забезпечення електроенергетикою стали ще 
наприкінці ХІХ ст. за Австро-Угорщини, коли на річках встановлювали 
водяні млини, оснащені малими генераторами потужністю 5–15 кВт. Першу 
ж схему гідроенергетичного використання річок басейну Тиси (Тересва, 
Теребля, Ріка, Уж) на початку ХХ ст. розробили чеські енергетики. Нею 
передбачалось спорудження 14 малих ГЕС загальною потужністю до 62 МВт 
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із виробництвом електроенергії 335 млн кВт∙год на рік. У переддень Другої 
світової війни чеські фахівці спорудили на р. Уж Оноківську (потужністю 
2,65 МВт) та Ужгородську (1,9 МВт) ГЕС, які працюють і понині [1].  

Після приєднання території Закарпаття до УРСР, у 1948  p. було 
складено схему електрифікації сільського господарства області. Результатом 
стало спорудження у 1956 р. унікальної Теребле-Ріцької ГЕС, де було 
використано ідею чеського інженера Ф. Кржіжека про використання майже 
300-метрового гіпсометричного перепаду між річками. Тому на Тереблі було 
споруджене водосховище, де акумулювалася вода, що за допомогою 
напірного трубопроводу потрапляла в р. Ріку, де встановлено турбіни. 
Потужність ГЕС – 27 000 кВт, виробництво електроенергії – до 140 млн 
кВт∙год на рік. 

Окрім того у 1950-60-х рр. було споруджено також понад 30 малих ГЕС 
потужністю 50-400 кВт, серед них Усть-Чорнянська (на р. Брустурянка), 
Тур'є-Реметська (р. Тур'я), Углянська (р. Теребля), Керецьківська 
(р. Боржава), Діловська ГЕС (р. Тиса) тощо. З середини 1960-х рр. 
гідроенергетичне будівництво у басейні Тиси припинилось у зв’язку з 
підключенням Закарпатської області до джерел централізованого 
електропостачання об'єднаної енергосистеми. 

Подальші радянські проекти були зорієнтовані на спорудження великих 
за потужністю гідроакумулюючих гідроелектростанцій (ГАЕС), оскільки 
вони мали можливість акумулювати вироблену надлишкову електроенергію 
в системі та генерувати її в періоди інтенсивнішого споживання. У басейні 
Тиси у перспективних планах кінця 1960-х рр. були запроектовані 5 
потужних ГАЕС (потужністю 107–700 МВт), а також і спорудження Теребле-
Ріцької ГЕС № 2, яка б у комплексі з двома іншими станціями на каскаді 
Тересва – Теребля – Ріка – Тиса мала б виробляти понад 3360 
млн кВт∙год/рік. 

З набуттям Україною незалежності, у 1993 році інститутом 
«Укргідропроект» було розроблено «Схему раціонального використання 
водних ресурсів басейну р. Тиса», яка передбачає будівництво 33-х мініГЕС, 
потужністю від 2 до 28 МВт, розташованих у нижніх і середніх ділянках 
русел рік Тиса, Тересва та Ріка загальною потужністю близько 400-600 МВт з 
виробництвом біля 1,5 млн. кВт год. електроенергії за рік [2]. 

При створенні схеми, окрім вирішення проблеми використання 
гідроенергетичного потенціалу, також було враховано і протипаводкові 
заходи, що є актуальним для області зокрема і для Українських Карпат 
взагалі.  

Новий сплеск інтересу до освоєння гідроенергетичних ресурсів 
Закарпатської області останнім часом обумовлений низкою чинників. 
Поштовхом до цього стало прийняття на сесії Закарпатської обласної Ради 
резонансної «Програми комплексного використання водних ресурсів 
Закарпатської області» (25.02.2011 р., №161), а також – розробленої і 
прийнятої в рамках виконання цієї Програми «Схеми розташування малих 
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ГЕС на території Закарпатської області» (рішення сесії облради від 
04.11.2011 р., №310) [8]. 

Пізніше на замовлення ЗОДА Закарпатським філіалом інституту 
«Львівпромбудпроект» було розроблено альтеративну «Програму 
енергозбереження та енергозабезпечення на період до 2015 року», якою 
передбачалося:  

1) спорудження 330 малих гідроелектростанцій потужністю від 0,005 
МВт до 1,5 МВт та сумарною потужністю близько 700 МВт практично у 
всіх поселеннях вздовж потічків та річок, починаючи з верхів’я;  

2) спорудження при них водоакумулюючих водоймищ, що утричі 
перевищує необхідні обсяги протиповеневого регулювання водостоку (тобто 
трьохмісячний водозабір басейнів річок, який виключається з паводкових 
процесів). 

Саме ця Програма і була затверджена рішенням сесії обласної ради за 
№ 161 «Про Програму комплексного використання водних ресурсів 
Закарпаття», яка передбачає використання гідроенергетичного потенціалу 
річок області й дозволить збільшити власне виробництво електроенергії 
шляхом будівництва на території області об’єктів гідроенергетики до 75% від 
потреби.  

Тим часом, за результатами наукової оцінки, виконаної Державним 
агентством водних ресурсів України, і у контексті реалізації Державних 
програм протипаводкових заходів усього регіону Карпат визначено лише 45 
потенційних місць можливостей розміщення малих ГЕС у басейнах річок. 
Концепція протипаводкового захисту у Карпатах не передбачала будівництво 
значної кількості ГЕС і вибір цих 45 місць ґрунтувалися на дослідженнях 
профільних і наукових установ з обов’язковим проведенням громадських 
слухань [4]. 

Внаслідок активності державних і недержавних природоохоронних 
організацій (як правило, проплачених) та громадськості, спланованого і 
організованого потоку екологічно заангажованих публікацій в обласних та 
загальноукраїнських ЗМІ, зважаючи на спротив місцевого населення, у 2012 
році Комісія з питань захисту довкілля, медичної екології та екологічної 
безпеки Громадської Ради при ЗОДА здійснила «Громадську експертизу 
«Програми комплексного використання водних ресурсів Закарпатської 
області» та «Локальних й обласної схем розташування малих 
гідроелектростанцій»» [2].  

Вердикт був категорично негативний, а по ідеї малої гідроенергетики в 
Закарпатті було завдано комплексного удару з різних напрямків. Було 
визнано:  

1) на сьогодні мала гідроенергетика не є пріоритетом державної 
електроенергетичної політики (?) і взагалі вона не розглядається як 
відновлювальне джерело енергії (на відміну від більш затратних вітрової і 
сонячної, та більш економної біомаси); 
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2) стратегічним є енергоефективність та енергозбереження, що 
дозволить скоротити енергоспоживання у 2–5 разів (до речі, ця мантра на 
теренах Радянського Союзу звучить починаючи ще із середини 1970-х); 

3) область не має проблем з електроенергозабезпеченням, споживає 
лише 1% від загальної виробленої кількості електроенергії в Україні, яка до 
речі є потужним європейським енергоекспортером; 

Основним запереченням розвитку малої електроенергетики стали 
екологічні та правові аспекти. Зокрема, спорудження мініГЕС дериваційного 
та пригребельного типу у верхів’ї гірських річок може призвести до 
регіональної екологічної катастрофи через зміну гідрологічного режиму та 
знищення гідрофауни. 

Виклад основного матеріалу. Наперед домовимося, що екологічну 
складову проблеми залишимо на розгляд природо- та правоохоронців. У них 
велика кількість серйозних обґрунтованих претензій та зауважень до 
практики розвитку гідроенергетики на теренах Срібної Землі.  

Не будемо згадувати і про експлуатацію мініГЕС в гірських районах 
європейських країн, оскільки це питання також є контраверсійним, і не нам 
бути арбітром між позитивним європейським досвідом і жорсткою позицією 
«Грінпіса» та Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Для довідки, власне 
виробництво електроенергії в області малими ГЕС у Швейцарії  складає 8, в 
Австрії – 10%. 

Закарпатська область дійсно споживає електроенергії більше, ніж 
виробляє. Однак споживає лише 1% від загальної виробленої кількості 
електроенергії Україні. Власне ж виробництво електроенергії ГЕС у 2013 
році становило 123,4 млн.кВт/год. і здійснювалося на 6-и ГЕС [6] (табл. 2).   

 
Таблиця 2 – Діючі ГЕС Закарпаття  

ГЕС Рік 
введення 

Район Річки Потужність, 
МВт 

Теребле-Ріцька 1956 Міжгірський Ріка, Теребля 27,0 
Оноківська 1936 Ужгородський Уж 2,65 
Ужгородська 1937 м. Ужгород Уж 1,9 
Білинська 2006 Рахівський Ільмин 0,63 
Краснянська 2011 Тячівський Красна 0,8 
Турۥяполянська 2012 Перечинський, Шипот 1,05 

РАЗОМ:  34,03 
 
То постає питання: а чи потрібні ще нові гідроелектростанції на річках 

Закарпаття або, як писав класик «чи розумна є тому альтернатива».? 
У Закарпаття є три шляхи вирішення проблеми енергозабезпечення: 

електрика, тверде паливо, сонячна енергетика. Також, зважаючи на 
загальнодержавні тенденції, місцеві умільці почали використовувати і 
біомасу, стверджуючи, що тонна біомаси замінює 500 м3 дефіцитного 
природного газу. 
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Як вже було сказано вище, місцеве керівництво вирішило 
використовувати тверде паливо, тобто дрова.  

На нашу думку, необхідно розвивати саме найдешевший зараз вид – 
електроенергетику. І позаяк частка енергії, виробленої на сонячних та 
вітрових електростанцій замала, то як би не хотілося певним колам, розвиток 
мініГЕС неминучий. Навіть вже згадана «Громадська експертиза» змушена 
була визнати, що вагомим потенціалом для збільшення виробництва 
електроенергії у Закарпатті серед іншого є:  

1) збільшення потужності вже існуючих Теребле-Ріцької, Оноківської 
та Ужгородської ГЕС;  

2) відновленні колись існуючих Усть-Чорнянської, Углянської, 
Діловської, Тур’я-Ремецької, Кирицківської, Ставнянської мініГЕС, 
побудованих у 1950-60-х і виведених з експлуатації [2]. 

Враховуючи ситуацію на ринку природного газу та загальносвітову 
тенденцію динаміки цін на ринку паливно-сировинних матеріалів, Закарпаття 
не може стояти осторонь посилення власної енергобезпеки. І поряд з 
покращанням енергоефективності та енергозбереження, необхідний розвиток 
мережі мініГЕС при суворому дотриманні рекомендацій наукових експертиз, 
правових норм та обов’язковим залученням природоохоронної громадськості 
і місцевих жителів.  

Прикладом вирішення всього комплексу проблем можна вважати 
Турۥяполянську мініГЕС, побудовану на р. Турۥя у Перечинському районі 
(рис. 2). Розташована в 5 км від села Турۥя Поляна, станція органічно 
вписалася в ландшафт, на невеличкому водосховищі вже діє господарство по 
розведенню «пструга» (форелі річкової), споруджено каскад рибоходу. На 
ГЕС працює 7 жителів села, на спорудженні комплексу – близько 30 (що для 
віддаленого району досить і непоганий показник). До того ж, труба захована 
від сторонніх очей у своєрідний земляний вал, що не заважає селянам 
випасати худобу, а численним туристичним групам відпочивати на березі р. 
Турۥя. До того ж, спорудження ГЕС суттєво не вплинуло на зміну водності 
річки, навіть у період межені. 

2. Ще один шлях – переведення опалення та теплозабезпечення 
підприємств та ЖКГ на електрику, при зменшенні обсягів використання 
природного газу. Це також стосується тих регіонів, де газозабезпечення 
відсутнє або мінімальне (зокрема, Рахівський та Великоберезнянський 
райони), чи в гірських місцевостях, куди проблематичне будь-яке 
сполучення. Знову-таки, це досить економічно вигідна та екологічно 
виправдана альтернатива і вугіллю (як теж завозиться ззовні, оскільки 
місцеве буре вугілля малоефективне), і дровам.  

3. З метою збільшення власного виробництва електроенергії та 
розвитку відновлювальних джерел енергії в області у 2013 році в 
Ужгородському районі було введено в експлуатацію сонячні електростанції у 
с. Ірлява загальною потужністю 9,6 МВт, і с. Гута – 3,0 МВт [6]. Закарпаття 
відоме своїм специфічним кліматом, більш теплим і сонячним, ніж на 
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більшості території України. До того ж, у 1980-роки і останніми роками 
також спостерігається певний занепад виноробної галузі з вивільненням 
земельних площ, що були під виноградниками. Виноградники на Закарпатті 
розташовувалися на сонячній стороні схилів і тепер є ідеальними ділянками 
для розміщення сонячних батарей, як це було зроблено на Ірлявській СЕС 
(рис. 3). 

4. Україна прийняла рішення про підтримку і розвиток 
альтернативних та природних джерел енергії. Зокрема Закон України  «Про 
електроенергетику» ст.17 надав право Національній комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ) затверджувати 
«зелений» тариф на електричну енергію, вироблену суб'єктами 
господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують 
альтернативні джерела енергії, зокрема вироблену лише малими ГЕС 
(потужністю до 10 МВт). Такий порядок стимулювання виробництва 
електроенергії з альтернативних джерел застосовується для кожного суб'єкта 
господарювання протягом 10 років з дати його встановлення [7].  

Постановою НКРЕ «Про затвердження Порядку встановлення, 
перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської 
діяльності» від 2 листопада 2012 р. було встановлено строк дії «зеленого 
тарифу» – до 1 січня 2030 року (п. 1.3).  

Ідея полягає у тому, що держава стимулює тих, хто виробляє енергію 
без шкоди або з незначною шкодою для довкілля. Інвестор будує мініГЕС, 
держава купує в нього електроенергію дорожче звичайного. Тобто держава 
дотує в такий спосіб енергетиків, а точніше – приватних підприємців. За 
існуючої ситуації «зелений тариф» став для інвесторів економічним 
стимулом. До того ж, інвестор має забезпечити робочими місцями місцеве 
населення для обслуговування ГЕС, інвестувати кошти у розбудову 
інфраструктури населених пунктів, особливо віддалених. Щодо двох 
останніх завдань, то наявний досвід свідчить скоріше негативний. Вирішити 
питання зайнятості мініГЕС не зможуть, бо забезпечують не більше 5–7 
робочих місць (хоча в процесі спорудження – близько 30), а щодо вирішення 
соціальних проблем (ремонт доріг та інфраструктури), то тут багато залежить 
від ініціативності місцевої влади та сумління будівельників. Тобто, місцевій 
громаді треба вчитися «рухати мізками», а підприємцям – активніше «трясти 
калиткою». 

З 1 червня 2014 року НКРЕ своєю постановою №772 від 29 травня 
2014 року встановила тарифи на «зелену» енергію для виробників 
електроенергії мініГЕС, зокрема у Закарпатській області, у розмірі 186,38 
коп. за 1 кВт год [9].  

Для порівняння з 1 червня 2014 року НКРЕ своєю постановою №757 
від 27 травня 2014 року встановила роздрібні тарифи на електроенергію для 
ПАТ «Закарпатяобленерго» 89,08 коп. за 1 кВт год.  

Ось і не дарма окупність нинішніх електростанцій становить близько 
5–7 років. 
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5. Досить недвозначним є проблема будівництва мініГЕС для 
розвитку туризму в краї. Екологи закидають енергетикам спотворення 
ландшафту трубами та зміну водності річкових потоків, що теоретично може 
привести до зменшення туристичної привабливості карпатського краю і 
завдасть шкоди «зеленому туризму», в подальшому – до падіння доходів 
місцевого населення, яке сьогодні виживає також і за рахунок розвитку 
сільського туризму. Однак, в тій же Європі мініГЕС у гірській місцевості, 
збудовані, знову-таки, з суворим дотриманням природоохоронних норм та 
правил ландшафтного дизайну, якраз навпаки є осередками туризму. По-
перше, будемо відверті, в Карпати туристи ходять перш за все в гори. По-
друге, в світі (в Україні також) набирає оберти «індустріальний туризм», а 
ошатні ГЕС серед дикого смерекового чи букового лісу вже є своєрідним 
атракційним об’єктом. По-третє, затишні підсобні приміщення мініГЕС з 
теплою водою – ідеальний притулок для туристів при відсутності цивілізації 
в карпатських лісах. І тут ще раз варто згадати про Турۥяполянську ГЕС. 

Висновки. Будівництво та експлуатація мініГЕС у Закарпатті – 
складне і досить неоднозначне питання, де необхідно віднайти баланс між 
основними чинниками: екологічним і соціально-економічним. Постає 
питання: що важливіше для населення Закарпаття, особливо районів, де з 
різних причин проблематичне енергозабезпечення – безперебійне 
енергопостачання чи порушення довкілля? Тобто закарпатцям, як міфічному 
Одіссею, необхідно вміло і з мінімальними втратами пройти між Сциллою 
«зеленого тарифу», який спонукає підприємців від енергетики до активного 
освоєння незайманої природи, і Харибдою енергозалежності, що може 
настати у зв’язку зі змінами на ринку природного газу. 

З соціально-економічної точки зору нині, за газової кризи, 
можливості зменшення імпорту вугілля та вирубування лісів на дрова, 
перехід енергозабезпечення на гідроенергетику є найоптимальнішим 
шляхом. При цьому, рекомендується поступове переведення опалення та 
теплозабезпечення підприємств та ЖКГ області на електрику. 

І звичайно, негайне вирішення складних природоохоронних проблем 
із залученням широкого кола наукової та природоохоронної громадськості і 
обов’язкове суворе дотримання Законів України. 
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Вступ. Постановка проблеми. Подільський суспільно – 
географічний район має значний потенціал аграрного виробництва, що 
ґрунтується на власних багатих сільськогосподарських ресурсах, зокрема 
земельних ресурсах.  

Особливе місце в АПК Поділля посідає зернопромисловий комплекс, 
що в значній мірі забезпечує продовольчу безпеку. Тому його суспільно – 
географічне дослідження є актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд теоретичних та 
загальнометодологічних проблем розвитку зернопромислового комплексу 
знайшли відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: 
Г.В. Балабанова, В.І Бойка, П.П. Борщевського, Л.В. Дейнеко, С.Л. 
Дусановського, С.П. Запотоцького, А.С. Лисецького, Л.О. Мармуль, Н.І. 
Мезенцевої, В.П. Нагірної, Я.Б. Олійника, П.Т. Саблука та інших. Проте 
досліджень проблем зернопромислового комплексу,окремих регіонів 
недостатньо.  

Формування цілей статті. Постановка завдання.  Метою даного 
дослідження є суспільно-географічний аналіз розвитку зернопромислового 
комплексу Подільського суспільно - географічного району.  

Виклад основного матеріалу. Зернопромисловий комплекс — 
найважливіший і найбільший серед спеціалізованих агропромислових 
комплексів України. Функціонування його спрямоване на задоволення 
потреб населення у хлібі, хлібобулочних, макаронних, кондитерських та 
інших виробах і водночас тваринництва у фуражі та комбікормах. 

Структура зернопромислового комплексу є сукупністю організаційно-
технологічно поєднаних галузей і видів діяльності щодо забезпечення 
зернового господарства засобами виробництва, вирощування зернових, 
переробка зерна, а також виробничої і соціальної інфраструктури, що 
включають заготівлю і зберігання, транспортування і реалізацію зернових, 
підготовку кадрів для роботи в зернопромисловому комплексі АПК [3]. 

Детальніше розглянемо структуру зернопромислового комплексу, що 
складається з таких елементів: 

• перша сфера (фондозабезпечуючі галузі) - машинобудування для 
зерновиробництва, зернопереробної промисловості, мікробіологічна 
промисловість, виробництво спеціалізованих машин (комбайни), будівництво 
підприємств з переробки зерна, дренажних споруд, виробництво 
спеціалізованого обладнання і приладів для галузі, меліорація земель для 
вирощування зерна, виробництво міндобрив, засобів захисту рослин від 
шкідників і хвороб, ретардантів, пестицидів та інших хімічних засобів щодо 
догляду за посівами; 

• друга сфера (сільське господарство) - вирощування зернових; 
• третя сфера (переробна промисловість) - заготівля і переробка 

сировини, виготовлення кінцевої зернової продукції у галузях 
борошномельно-круп'яної, комбікормової, макаронної, хлібобулочної, 
кондитерської промисловості; 
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• четверта сфера (торгівля зернопродуктами) - спеціалізована торгівля 
продукцією і зерновими продуктами, громадське харчування [4]. 

Стрижневою основою зернопромислового комплексу є 
зернопромислові цикли – сукупність розташованих на певній території 
підприємств (виробництв), діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, 
заготівлею, зберіганням та переробкою продовольчого зерна. Крім того, 
зернопромисловий комплекс формується і на основі таких циклів: 1) 
виробництво, заготівля і переробка насіннєвого зерна; 2) виробництво, 
заготівля фуражного зерна і виготовлення з нього комбікормів для 
тваринництва і птахівництва. Ці цикли становлять виробниче «ядро» 
комплексу [5;6]. 

 
- Рис. 1. Розподіл посівних площ, що зайняті під зерновими 

культурами, за регіонами України в 2013році, га  
 

Зернопромисловий комплекс об’єднує  зерносіючі господарства, 
районні хлібоприймальні пункти, зерносховища, елеватори, галузі 
промисловості, що переробляють зерно. До останніх належить 
борошномельна, круп'яна, макаронна, хлібопекарська, комбікормова ті інші 
галузі. Забезпечення розвитку і обслуговування матеріально - технічної бази 
комплексу належить сільськогосподарське машинобудування для харчової і 
комбікормової промисловості, елеваторно - складського господарства. У 
функціонуванні комплексу велику роль відіграє наука, яка представлена 
багатьма значними науково-дослідними установами, селекційними центрами, 
обласними сільськогосподарськими дослідними станціями [7;8]. 
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Структура зернопромислового комплексу визначається зональним і 
внутрішньозональним розміщенням зернових культур, структурою їх 
посівної площі, розміщенням промислових підприємств по переробці зерна, 
промислових, сільськогосподарських, заготівельних організацій та наукових 
установ. 

Провідне місце в структурі посівів займають зернові культури. 
Основними зонами виробництва зерна в Україні є Степ і Лісостеп, де 
виробляють відповідно по 45 і 40% його загального обсягу. В Україні 
вирощують майже всі зернові культури, але структура їх посівів має певні 
відмінності у зонах. 

Одним із важливих регіонів розвитку зернопромилового комплексу є 
Подільський макрорайон України. Подільський суспільно - географічний 
район – це економічний район України, розташований на Правобережній 
Україні, на заході лісостепової зони, охоплюючи Вінницьку, Тернопільську 
та Хмельницьку області. 

Він розташований у центральній частині Правобережної України, на 
Подільській і Придніпровській височинах й зоні з родючими ґрунтами і 
достатнім зволоженням, що сприяє розвитку зернопромислового комплексу. 
Переважання різних типів чорноземних і сірих лісових ґрунтів зумовило 
дуже високий рівень освоєння земельних ресурсів. Із загальної земельної 
площі (6096 тис. га) 80,6 % становлять землі сільськогосподарських 
підприємств, орендарів та інших землекористувачів, на яких ведеться 
сільське господарство. Найвища частка таких земель у південній і південно-
східній частинах суспільно - географічного району – 91- 93 %, а найнижча на 
півночі та крайньому заході – 74-78 %.  

Провідні зернові культури, які вирощують – озима пшениця, ячмінь, 
зернобобові, кукурудза на зерно, вирощують також овес, просо, гречку, 
соняшник.  

Структура посівних площ в районі у 2010 – 2013 роках залишилася 
майже без змін (рис. 2): збільшилася частка таких посівів як зернові культури  
та соняшнику, зменшилася площа, відведена під вирощування цукрового 
буряка та кормові культури. 

На рис. 3. зображена динаміка зміни виробництва продукції 
рослинництва у 2010 – 2013 роках. В цілому у Подільському суспільно - 
географічному районі переважає виробництво зернових, яке стабільно 
зростає. 

Щодо урожайності зернових культур, то найвища вона у Вінницькій 
області і становить 55,7 ц з 1 га площі, зокрема пшениці 42,8 ц з га., ячменю 
34,2 ц з га., жита 30,5 ц з га., у Хмельницькій – 50 ц з 1 га, пшениці 38,9 ц., 
ячменю 30,2., жита 25,1 ц з га., у Тернопільській – 46,7 ц з 1 га., пшениці 35 
ц., ячменю 30,9 га., жита 27,9 ц з га.  

В районі все більш вагомим стає виробництво кукурудзи. З року в рік 
виробництво даної культури невпинно зростає. У 2000 році виробництво 
кукурудзи у Вінницькій області складало 380,1 тис. т., у Хмельницькій – 
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228,8 тис. т., у Тернопільській – 85, 7 тис. т., у 2010 році – 435,4 тис. т., 131,9 
тис. т., 138,1 тис. т., а у 2013  - 2785,7 тис. т., 1825,2 тис. т., 1206,4 тис. т. 
відповідно [10]. 

 

 
Рис. 2. Зміна структури посівних площ в Подільському суспільно - 

географічному районі у 2010-2013 роках. 
 

 
Рис. 3. Виробництво продукції рослинництва у Подільському суспільно 

- географічному районі у 2010 – 2013 роках. 
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Перспективні напрямки розвитку району пов’язані з ефективним та 
раціональним використанням наявних в районі ресурсів. В першу чергу це 
пов’язано з більш високопродуктивним використанням земельних ресурсів. 
Варто поглибити спеціалізацію південних районів Поділля на вирощуванні 
зернових культур, особливо круп’яних. Тут можна одержувати найвищі 
урожаї гречки в Україні  [1].  

Близько 2 % зернових вирощених у районі за 2010 – 2013 роки 
надійшли для подальшої переробки на підприємства харчової промисловості 
району. Левова їх частка була вивезена за межі району. 

Обсяги виробництва продукції у переробній промисловості 
збільшилися у 2013 р. на 18.6 %, на 7.3 – 13.6 % - хліба та хлібобулочних 
виробів. Поряд з цим на п’яту частину знизилися обсяги продукції на 
підприємствах з виробництва продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості. 

Підприємства борошномельної, кондитерської та інших галузей 
харчової промисловості розміщені досить рівномірно на всій території. 
Значним виробником хлібобулочних виробів є ТОВ «Стіомі–Холдінг», яким 
вироблено більше половини хлібобулочних виробів. Нарощували обсяги 
виробництва філія ТОВ «АГРОБІЗНЕС» Волощиського району, ЗАТ 
«Ізяславський хлібзавод», ВАТ «Славутський хлібзавод». 

Борошномельно-круп’яна промисловість забезпечує населення 
борошном та крупами, а її відходи використовуються для виробництва 
комбікормів. Брошномельно-круп’яні підприємства розміщуються в районах, 
що мають сировину і в центрах споживання. Дрібні підприємства є 
повсюдно. Під час масового збору врожаю зерно відправляють на елеватори, 
де воно зберігається. Елеватори розміщуються у великих містах, залізничних 
вузлах, а також у районах вирощування зернових. 

Тут же звичайно знаходяться і великі млини. Борошно є основною 
сировиною для хлібопекарської та макаронної промисловості, а також 
використовується у кондитерській промисловості. Головний фактор у 
розміщені підприємств хлібопекарської промисловості – обмежені терміни 
зберігання свіжого хліба. Чим більше місто, тим більше у ньому випікається 
хлібобулочних виробів. Великі державні хліб заводи себе виправдовують. 
Останнім часом збільшується кількість не великих пекарень, що 
максимально наближає випікання хліба до споживача. 

Присутність підприємств переробної промисловості обумовлено 
необхідністю придбання сировинних ресурсів. Відносно невеликий обіг даної 
категорії ринків дозволяють залучити до угод місцеві підприємства 
переробної промисловості, якщо мова не йде про спеціалізовані ринки, 
розташованих у місцях традиційного виробництва тієї або іншої 
промисловості. 

Необхідно удосконалювати інфраструктурну систему АПК Поділля, 
яка сьогодні розвинена слабко, незбалансована з основними сферами АПК, 
створювати підприємства для раціональної переробки сировини. Для 
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повнішого використання ресурсів Поділля доцільно інтегрувати на основі 
високих технологій переробні галузі для повнішої переробки 
сільськогосподарської сировини, прогнозувати оптимальну структуру 
виробництва продукції сільського господарства [9;11]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Головне завдання 
подальшого розвитку зернового господарства в Подільському суспільно-
географічному районі - досягти більших і сталих обсягів виробництва зерна.  
Для цього необхідно постійно підвищувати родючість ґрунтів, поглиблювати 
спеціалізацію господарств на вирощування зернових культур, 
запроваджувати ефективні технології, систематично поліпшувати селекційну 
та насінницьку справу і максимально скорочувати втрати зерна у процесі 
його збирання, транспортування і зберігання. 

Розвиток зернового господарства може бути досягнутий на основі 
поглиблення зональної і внутрішньозональної спеціалізації на виробництві 
окремих видів зернових культур, формування зон і районів товарного 
виробництва цінних сортів. Цього можна досягти за рахунок максимального 
використання досягнень агротехнічного прогресу, біотехнологій, генетики і 
селекції, насінництва та впровадження нових посухо-холодо-хворобостійких 
сортів та гібридів зернових культур з більш високою потенційною 
врожайністю. Насінницькі системи об'єднують дослідні господарства, 
підприємства, організації, зайняті взрошуванням, обробкою та заготівлею 
насіння зернових культур. Селекція та насінництво є першоосновою кожної 
галузі зернового господарства. 

Однак проблема постійного нарощування виробництва зерна не може 
розв'язуватись без мінеральних добрив. Уже в найближчий час з'являється 
можливість збільшення їх виробництва і внесення під всі 
сільськогосподарські культури, в тому числі і під зернові. 

Доцільним для економіки Подільського суспільно – географічного 
району сценарієм є залучення іноземних інвестицій в зерно промисловий 
комплекс, поетапний перехід від імпорту невеликих партій технологічного чи 
устаткування інших товарів виробничого призначення з метою вивчення й 
освоєння ймовірного ринку збуту продукції до створення спільних 
підприємств. Можливість такого варіанта дій залежить від послідовності в 
проведенні радикальних економічних реформ. При цьому необхідно 
відзначити, що всі рішення щодо висновку контрактів повинні приймати 
незалежні від держави суб'єкти, що хазяюють, підприємці, що будуть 
розпоряджатися власними чи позиковими ресурсами і відповідати за 
результати прийнятого рішення своїм майном. Державі повинна приділятися 
роль регулятора податкової, митної, опосредованно-кредитної політики. 
Тільки на такій основі залучення іноземних інвестицій буде сприяти підйому 
зернопромислового комплексу й економіки регіону в цілому. 

Головною проблемою є вдосконалення матеріально-технічної бази і 
зміцнення економіки підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні 
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зернових культур. Тому дана тема дослідження є актуальною у даний час, а 
матеріали можуть бути використані для подальшого вивчення. 
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The paper highlights the problems and peculiarities of formation and 
functioning of cereal sub-products in market conditions, cereal production trends 
of Podilskyi social and economic region are characterized here as well. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ  
ПРИКАРПАТСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 

 
Ключові слова:  територіальна організація, галузь спеціалізації, промисловий вузол,  

промисловий центр. 
 

Вступ. Постановка проблеми. Харчова промисловість розглядається 
як одна із важливих підсистем виробничих комплексів суспільно-
географічних районів. Ця галузь постійно розвивається і розширюється, є 
інвестиційно привабливою частиною економіки України. 

 Харчова промисловість базується на переробці сільськогосподарської 
сировини, галузь була і залишається стратегічно важливою. Від рівня та 
якості її розвитку залежить здоров’я та працездатність населення, торгівельні 
зв’язки з державами зарубіжжя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням територіальної 
організації харчової промисловості займалися вчені різних наукових установ, 
тема висвітлюється у працях П.О. Сухого, С.І. Іщука, Л.В. Дейнеко, П.П. 
Борщевського та інших. В них аналізуються умови і фактори формування 
галузей харчової промисловості, виробничі зв’язки, проблеми розвитку галузі 
та шляхи удосконалення галузевої та територіальної структури. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Мета роботи – 
виявити особливості структури та територіальної організації харчової 
промисловості Прикарпатського промислового району, обґрунтувати шляхи 
її вдосконалення. Головним завданням є виявлення напрямів раціонального 
розміщення та галузевої структури виробництва зазначеної галузі 
промислового району. 

Виклад основного матеріалу. Галузева структура харчової 
промисловості Прикарпатського району представлена такими головними 
підгалузями: м'ясо-молочною, цукровою, маслосироварною, борошномельно-
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круп’яною, кондитерською, виноробною, плодоовочеконсервною, що 
розвиваються на території макрорайону.  

Хлібопекарська галузь, продукцією якої є різноманітні хлібобулочні 
вироби, розвинена практично повсюдно, що пояснюється її тяжінням до 
споживача.  

Борошномельно-круп’яна та макаронна галузі мають свою специфіку 
розміщення: переважна їх кількість знаходиться у лісостеповій зоні (північна 
частина Львівської області, східна частина Івано-Франківської, північна та 
східна частини Чернівецької області).  

Кондитерська галузь тяжіє до споживача, що пов’язане з 
особливостями зберігання та споживання готової кондитерської продукції 
(шоколаду, тортів, тістечок, печива, карамелі). Значна частина виробів є 
малотранспортабельною та такою, що має короткий термін зберігання. Часто 
кондитерська продукція супутньо виробляється на хлібопекарських 
підприємствах чи локальних приватних кондитерських майстернях.  

Однією з найбільш розвинених галузей харчової промисловості 
Прикарпаття є м’ясна. На її основі сформувався потужний м’ясопромисловий 
підкомплекс. Вона включає близько 15 підгалузей – первинна обробка м’яса, 
виробництво ковбасних виробів, виробництво м’ясних напівфабрикатів, 
м’ясоконсервна галузь та ін. Основним різновидом підприємств галузі є 
м’ясокомбінати. Поширені також і локальні м’ясопереробні підприємства, 
зокрема невеликі ковбасні цехи у менших населених пунктах. Найбільша 
густота розташування підприємств співпадає з густозаселеною територією 
Прикарпатського району – смуга від Львова на південний схід до Чернівців 
та Новоселиці.  

Рибна галузь охоплює підприємства з первинної обробки рибних 
ресурсів. Ця галузь харчової промисловості Прикарпаття працює значною 
мірою на привізній сировині, зокрема, підприємства у Львівській області 
працюють на імпортній сировині з країн Прибалтики. Тому ці підприємства 
спеціалізуються на виготовленні консервів. Підприємства решти областей 
орієнтуються на власні рибні ресурси прісних водойм на своїй території 
(рибні ресурси рік Дністра, Прута).  

Молочна галузь харчової промисловості Прикарпаття є однією із 
найрозвиненіших у районі. Її продукція також широко відома за межами 
району (зокрема, молочна продукція фірми «Галичина» м. Радехів, морозиво 
фірми «Лімо» м. Львів та ін.). Вона включає підприємства з виробництва 
молока, кисломолочних продуктів, масла, сиру, морозива, молочних 
консервів тощо. Найбільш потужними підгалузями є молокопереробна та 
маслосироробна. Спостерігається закономірність переважання 
молокопереробних підприємств у Львівській області та маслосироробних 
підприємств у рівнинній частині Івано-Франківської та Чернівецької 
областей.  

Галузь з переробки овочів та фруктів (плодоовочева) включає 
підприємства, що займаються первинною обробкою сировини (випуск соків, 
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варення, джемів, а також плодоовочеконсервної продукції. Виробничі 
об’єкти цих галузей мають свою специфіку розміщення у Прикарпатському 
районі. Підприємства з первинної обробки тяжіють до споживача, 
розташовуються найчастіше у приміській зоні найбільших міст (Львів, 
Дрогобич, Стрий, Івано-Франківськ, Калуш, Чернівці). Значну роль у 
постачанні свіжої продукції відіграють особисті підсобні господарства 
жителів сільської місцевості. Підприємства-виробники соків найчастіше 
тяжіють до сировинних зон.  

Підприємства цукрової галузі працюють здебільшого на власній 
сировині і розташовуються в основних районах бурякосіяння (лісостепова 
частина Прикарпаття).  

Олійно-жирова галузь харчової промисловості представлена в районі 
малопотужними підприємствами, що працюють в основному на довізній 
сировині (Львів, Чернівці). Потреб населення в продукції (соняшниковій, 
кукурудзяній олії) підприємства не задовольняють. Однак відмінною рисою є 
розташування на Прикарпатті єдиного в Україні підприємства, що виробляє 
арахісову олію (фірма «Луко», м. Коломия Івано-Франківської області).  

Харчосмакова галузь харчової промисловості включає підприємства з 
виробництва харчових добавок та барвників, харчової солі, оцту, харчової 
соди, різноманітних приправ тощо. Окремо виділяються підприємства з 
виробництва тонізуючих напоїв (чаю, кави) та тютюнові фабрики.  

Виробництво тонізуючих напоїв пов’язане з екологічними 
особливостями території, – значна частина продукції популяризується на 
основі лейблу «екологічно чистої», а також із міжнародною співпрацею 
(торгова марка «Віденська кава» у Львові), брендами і традиціями («Львів – 
місто кави», що пояснює значну кількість підприємств-виробників та мереж 
малих приватних кав’ярень).  

Виробництво алкогольних напоїв, в тому числі спирту, широко 
представлене по території Прикарпатського району підприємствами таких 
галузей як спиртова, лікеро-горілчана, виноробна тощо. Підприємства 
спиртової галузі тяжіють до сировини, основними закономірностями їх 
розташування є орієнтація на райони бурякосіяння та цукрові підприємства 
(лісостепова частина Прикарпатського району). Виробництва лікеро-
горілчаної галузі орієнтуються на споживача, тому найбільші підприємства 
розміщується у великих і середніх містах – Львові, Городку, Івано-
Франківську, Коломиї, Новоселиці. Виноробна промисловість орієнтується 
на споживача і працює на довізній сировині (підприємства розташовані у м. 
Львів, сировина надходить із Закарпаття та з-за кордону).  

Виробництво слабоалкогольних та безалкогольних напоїв представлене 
в районі сукупністю підприємств пивоварної, безалкогольної галузі та галузі 
з розливу мінеральних вод. Броварне виробництво (пивоваріння) 
орієнтується у своєму розміщенні на споживача, працює більшою мірою на 
власній сировині (зазвичай – ячмінь) та на привізному хмелі і солоді з 
Полісся. Найбільшими і найвідомішими є підприємства м. Львова, що 
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випускають продукцію під торговими марками «Львівське» та «Перша 
приватна броварня». Також потужні підприємства галузі розміщуються у 
Калуші, Чернівцях. Присутні і локальні виробництва (Бродівський, 
Радехівський р-ни Львівської області, смт Верховина на Іванофранківщині та 
ін.).  

Виробництво безалкогольних напоїв зазвичай поєднується на 
підприємствах з розливу мінеральних вод. Прикарпаття славиться своїми 
мінеральними джерелами, більшість з яких започаткували промислове 
виробництво мінеральних вод. Найбільші підприємства розташовані у 
Трускавці, Моршині, Косові, Дрогобичі, Галичі, Долині, Дашаві та інших 
населених пунктах.  

Серед перелічених та описаних вище галузей на основі аналізу 
статистичних даних визначено галузі спеціалізації харчової промисловості 
Прикарпатського району. Такими є: 

 галузі первинної переробки м’яса (Іс коливається від 1,15 до 8,64 
для різних видів сировини); 

 виробництво соків (Іс = 4,7); 
 виробництво вершкового масла (Іс = 1,97); 
 виробництво спредів та жирових сумішей (Іс = 4,27); 
 виробництво сиру свіжого неферментованого та сиру 

кисломолочного (Іс = 2,5); 
 виробництво кисломолочних продуктів (Іс = 2,5); 
 борошномельна галузь (Іс = 1,16); 
 хлібопекарська галузь (Іс = 1,6); 
 виробництво солодкого печива та вафель (Іс = 1,26); 
 лікеро-горілчана галузь (Іс = 3,87); 
 спиртова галузь (Іс = 4,93); 
 пивоварна галузь (Іс = 1,74); 
 виробництво мінеральних вод (Іс від 6,9 до 9,5 – залежно від 

вмісту газу і домішок). 
Отже, галузями спеціалізації харчової промисловості Прикарпатського 

промислового району є м’ясна, маслосироробна, хлібопекарська, 
борошномельна, лікеро-горілчана, спиртова, пивоварна та галузь з розливу 
мінеральних вод. 

Територіальна організація харчової промисловості характеризується 
концентрацією порівняно близько розташованих невеликих промислових 
центрів і промислових пунктів, що дає змогу об’єднати їх і виділити в окремі 
елементи територіальної структури такі, як вузли та райони харчової 
промисловості, які мають свою спеціалізацію. Як правило, вони формуються 
і функціонують у приміських зонах обласних центрів і великих міст і 
розподіляються вкрай нерівномірно. Їх кількість залежить насамперед від 
характеру розміщення населення, існуючих форм поселенської мережі, 
потенціалу агровиробництва та інвестиційної привабливості регіонів. 
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У харчовій промисловості Прикарпатського промислового району 
виділяють такі основні осередки розвитку харчової промисловості: 

1) групу моноядерних вузлових територіальних утворень: Львівський 
вузол (агломерація) – найбільший за обсягом виробництва товарної 
продукції харчової промисловості району;  

2) біядерні територіальні утворення, до яких належать: Івано-
Франківсько-Калуський вузол, Чернівецько-Новоселицький вузол; 

3) поліядерний вузол харчової промисловості: Дрогобицько-
Самбірсько-Стрийський вузол переробної промисловості АПК.  

До складу Львівського вузла, окрім крупного Львівського центру 
харчової промисловості входять багатогалузеві центри - Жовква, Городок, 
Миколаїв, Перемишляни, Винники, Рудне, Великий Любінь, Пустомити, а 
також промислові пункти: Брюховичі, Дубляни, Бібрка, Новий Яричів, 
Куликів, Жовтанці, Глиняни, Щирець, Комарно, Івано-Франкове. 
Спеціалізується вузол на виробництві кондитерських, молочних, м'ясо-
ковбасних, хлібобулочних виробів, круп’яної, спиртово-горілчаної, олійно-
жирової, цукрової, консервної та макаронної промисловості, розливі 
мінеральних, газованих вод та безалкогольних напоїв. 

Івано-Франківсько-Калуський вузол харчової промисловості 
спеціалізується на виробництві м'ясо-ковбасних, молочних, хлібобулочних 
виробів, борошна, продукції спиртово-горілчаної, кондитерської, 
харчосмакової та промисловості пивобезалкогольних напоїв. Територіально 
вузол утворюють промислові центри: Івано-Франківськ,Калуш, Тисмениця, 
Богородчани, Отинія, Єзупіль, Брошнів Осада, Войнилів; промислові пункти: 
Лисець, Рауга, Черніїв, Братківці, Угорники, Ямниця, Добровляни, 
Кропивник, Вістове. 

Територіальна організація Чернівецько-Новоселицького вузла 
складається із Чернівецького, Новоселицького, Кіцманського, Глибоцького, 
Лужанського промислових центрів у зоні впливу яких знаходяться 
промислові пункти Кам'яна, Коровія, Валя Кузьмина, Остриця, Великий 
Кучурів, Мамаївці, Тарасівці. Виробництво м'ясо-ковбасних виробів, олії та 
продукції хлібопекарської промисловості в поєднанні з переробленням 
молока, виробництвом сирів, випуском спиртово-горілчаних, кондитерських 
виробів, розлив мінеральних, газованих вод та безалкогольних напоїв 
формують його спеціалізацію. 

У Дрогобицько-Самбірсько-Стрийському поліядерному вузлі переважає 
виробництво м’ясо-ковбасних, молочних, хлібобулочних виробів, 
мінеральних вод, продукції борошномельно-круп’яної, консервної, цукрової 
та спиртової галузей, випуск безалкогольних напоїв та продукції 
харчосмакової промисловості. Промисловими центрами є: Дрогобич, Самбір, 
Стрий, Стебник, Трускавець, Борислав. Доповнюють територіальну 
організацію утворення промислові пункти Моршин, Довге, Стрілків, Дашава, 
Болехівці, Меденичі, Новий Калинів, Стрілковичі, Уличне, Бісковичі, 
Ногаєвичі, Рудки. 
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Як бачимо, різнорівневі елементи територіальної структури на 
території Прикарпатського району розподіляються вкрай нерівномірно. Їх 
кількість залежить насамперед від характеру розміщення населення, 
існуючих форм поселенської мережі, потенціалу агровиробництва та 
інвестиційної привабливості регіонів. (рис. 1.) 

В цілому Прикарпатський район спеціалізується на виробництві 
продукції молочно-м’ясної, борошномельно-круп’яної галузі та 
хлібобулочних виробів, з розвиненою кондитерською, цукровою, спиртово-
горілчаною, пивоварною та харчосмаковою промисловістю з виробництвом 
соків, безалкогольних напоїв і мінеральних вод. До основних елементів 
територіальної структури району належать Львівський, Дрогобицько-
Самбірсько-Стрийський, Івано-Франківсько-Калуський, та Чернівецько-
Новоселицький вузли харчової промисловості, а також Коломийський, 
Городенківський, Ходорівський, Рогатинський та Жидачівський промислові 
центри.  

 
Рис. 1. Територіальна організація харчової промисловості 

Прикарпатського району України 
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Основні напрями удосконалення розміщення підприємств харчової 
промисловості повинні передбачати:  

1) поглиблення спеціалізації на виробництві тих галузей харчової 
промисловості Прикарпатського промислового району, для виробництва яких 
склались найкращі передумови з точки зору забезпеченості сировинною 
базою відповідних підприємств;  

2) доведення рівня розвитку ряду галузей харчової промисловості до 
масштабів, які б забезпечували потреби населення у відповідних харчових 
продуктах;  

3) оптимізація темпів і розмірів підприємств харчової промисловості у 
відповідності з вимогами ринкової економіки, новітніми досягненнями 
науки, техніки, технології виробництва і прогресивного світового досвіду. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Харчова 
промисловість Прикарпатського району сформувалась на основі власних 
сільськогосподарських та трудових ресурсів. Вона є важливою ланкою 
господарського комплексу району, здійснює 20% всього промислового 
виробництва в регіоні. У перспективі харчова промисловість може стати 
доповненням інших пріоритетних галузей спеціалізації Прикарпаття, зокрема 
рекреаційного господарства та екологічно чистої продукції 
сільськогосподарського виробництва.  

Завдяки інвестиційній привабливості галузей харчової промисловості 
та прикордонному географічному положенню Прикарпатського району 
важливим напрямом господарського розвитку є співпраця і комбінування 
виробництва українських підприємств з іноземними (з підприємствами 
Польщі, Угорщини та ін.). 
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Проаналізовано галузеву та територіальну структуру харчової промисловості 
Прикарпатського промислового району. Виявлено основні закономірності розвитку галузі 
в регіоні. Запропоновано пріоритетні напрямки для ефективного розвитку галузі. 

Ключові слова:  територіальна організація, галузь спеціалізації, промисловий вузол,  
промисловий центр. 

Ищук С.И., Бабынюк Л.Б. Территориальная организация пищевой 
промышленности Прикарпатского промышленного района. 

Проанализирована отраслевая и территориальная структура пищевой 
промышленности Прикарпатского промышленного района. Выявлены основные 
закономерности развития отрасли в регионе. Предлагаются приоритетные направления 
для развития отрасли. 

Ключевые слова: территориальная организация, специализированная отрасль, 
промышленный узел, промышленный центр. 

Ischuk S., Babyniuk L. Territorial Organization of Food Industry at the Carpathian  
Industrial Area. 

 The branch and territorial structures of food industry at the Carpathian industrial area 
are analyzed. Basic regularities of industry in the region are revealed. The priorities ways of 
effective development are proposed.  

Key words: territorial organization, specialized industry, industrial node, industrial center. 
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ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ  
СКЕЛЬНИХ МОНАСТИРІВ ПОДІЛЛЯ  

 
Ключові слова: скельний монастир, храм, культові споруди, сакральний 

об’єкт, сакральний туризм, особливості розміщення, духовна та культурна 
спадщина.   

 
Вступ. Постановка проблеми. Скельні монастирі є унікальними й 

неповторними сакральними об’єктами, що проіснували сотні, а інколи й 
тисячі років. На Поділлі знаходиться велика кількість скельних (печерних) 
монастирів. Більша частина яких знаходиться на скелястих берегах Дністра. 
Свого часу їх налічувалося близько двадцяти. На сьогодні скельні монастирі 
Поділля відроджуються і стають духовними обителями для тисяч християн, 
які здійснюють паломницькі походи та екскурсії. Актуальність дослідження 
скельних монастирів  в останні роки невпинно зростає, що зумовлено їх 
величною історією, розташуванням на мальовничих просторах середньої 
течії Дністра, величною історією та розвитком релігійного туризму краю.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо історії 
становлення і сучасного стану розповсюдження релігійних вірувань, 
сакральних об’єктів і відповідних інституцій, їх функціонування висвітлено у 
навчальних посібниках та монографіях, авторами яких є О.І. Шаблій, Л.Т. 
Шевчук, С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева, О. Бейдик, О. Мацюк, 
Т. Христов та ін. Суспільно-географічне дослідження скельних монастирів 
Поділля тісно пов’язано з історичними матеріалами та краєзнавчими 
дослідженнями.  Скельні монастирі Поділля досліджували та описували 
відомі дослідники ХІХ – початку ХХ ст. В першу чергу варто згадати роботи 
істориків та краєзнавців краю В. Антоновича, Ю. Блажевича, І. Винокура, П. 
Горішнього, О. Лотоцького, О. Пламеницької та ін., які у своїх працях 
розглядали історію конкретного монастиря, або певної групи монастирів. 
Найбільш вагомий внесок у дослідженні монастирів Поділля належить 
Євтиму Сіцінському, автору монографії «Материалы для истории 
монастырей Подольской епархии», у якій проаналізовано значні матеріали 
про їх виникнення та духовно-просвітницьку діяльність. Сучасні дослідники 
сакральних об’єктів Поділля І. Винокур, П. Горішній та ін. подали опис 
Бакотського і Бушанського скельних монастирів, А. Артюх і А. Мацкевич – 
печерних культових пам’яток Дністровського каньйону. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даного 
дослідження є визначення ролі скельних монастирів, як визначних духовних 
(сакральних) об’єктів Поділля та їх використання для потреб сакрального 
туризму.   

Виклад основного матеріалу. У середній течії Дністра з давніх-давен 
оселялися та жили люди, які обирали ці живописні та неприступні для 
ворогів місця для своїх поселень та заснування святих місць. Вони залишили 
по собі різноманітні предмети матеріальної культури, серед яких варто 
відзначити скельні монастирі, частина яких  проіснувала  багато сотень років 
та зберегтися до тепер.   

Саме ж слово «Монастир» своїм походженням зобов'язане древнім 
грекам, які мали па увазі під цим поняттям обпиши монахів, що ведуть 
пустельницький спосіб життя й дотримуються єдиних правил поведінки (або 
уставу). А що стосується християнських, то повелося вважати – перші 
поселення пустельників датуються лише IV століттям. І саме як печерні. 
Загальновизнано, що таким першим християнським монахом (від грецького 
– одинокий) був преподобний Антонів Великий (бл. 251-356) [3. –  С.117].  

Виникнення скельних монастирів має ряд факторів, серед яких варто 
відзначити природні (природні умови, географічне положення, геологічні 
породи,  мальовничі краєвиди), історичні, соціальні, суспільно-політичні.  

Місце для скельного монастиря обиралося на горі або у високій скелі. 
Це пояснюється кількома причинами. Першою з них є, напевно, язичницька 
традиція, згідно якої моління на високих горах, тобто ближче до неба. Саме 
тому ідолів, наприклад, Перуну чи Святиводу ставили на високих пагорбах. 
Доказом запозичення цього звичаю є те, що в дуже багатьох випадках 
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християнські храми розміщувались на місці давніх язичницьких капищ. 
Важливе значення для виникнення печерних монастирів мала Євангельська 
оповідь про народження Ісус-Христа у Віфлеємській печері, яка стала місцем 
прощі всіх християн світу. Тому печерні християнські монастирі 
зустрічаються не лише на Поділля, але й в Криму, біля Єрусалима, в Греції, 
Італії, Болгарії, Туреччині (Каппадокії), Грузії та інших місцях. Іншою 
причиною печерної традиції було переслідування перших християн 
іновірцями, у зв’язку з чим ті змушені були ховатися у недоступних і 
захищених місцях. Можливо, саме тому перші християнські монастирі на 
Поділлі й на Русі виникали як печерні. Зі становленням християнства та з 
розвитком монастирського життя вони перетворювались у наземні культові 
споруди. Наприклад, такими є Києво-Печерська Лавра, Свято-Троїцький 
монастир біля Сатанова тощо.  

Інший аспект вибору місця – літологічний. Для монастиря обиралася не 
будь-яка висока й недоступна скеля, а з наявністю у ній природних 
(карстових) заглиблень, які можна було б шляхом додаткової обробки 
пристосувати під келії. При відсутності таких, придатними для закладання 
монастиря були скелі з м’якими породами, в яких примітивними знаряддями 
праці можна було висікти штучну печеру. Тобто породи або повинні мати 
здатність до карстування (як у випадку Непоротівського і Лядівського 
монастирів), або легко оброблятися (породи Бакотського і Лядівського 
монастирів) [4].  

Важливе значення в монастирському будівництві мали і гідрогеологічні 
умови, зокрема, наявність джерел питної води, яка не тільки задовольняла 
спрагу самих іноків, але й відігравала важливу «економічну» роль. Після 
виникнення монастиря такі джерела ставали святими і набували цілющих 
властивостей. Вони сприяли збільшенню кількості паломників, на пожертви 
яких монастирі в основному й існували. 

Вирішальне значення належить чинникам історичним. В середні віки 
по Дністру проходив важливий торговельний шлях. В той час сам Дністер і 
його притоки були більш повноводними, що забезпечувало безперешкодний 
прохід торговельних суден із зерном, медом, ремісничими товарами тощо. 
Вздовж цього шляху, очевидно, цілком стихійно проникали й оселялися 
перші християни, виникали перші християнські печерні монастирі, а з ними 
поширювалась і християнська віра [4]. 

Використовувати ж подністровські печери системно під культові 
язичницькі храми почали, швидше за все племена тиверців та уличів. 
Язичники з числа них місцевих племінних союзів на певних етапах 
облаштовувались і залишали власний слід у печерах лише після чергових 
природних катаклізмів, тоді, як їх полишили попередні господарі. Звернімося 
до одного прикладу. Так, до наших днів добре збереглися рештки такої 
язичницької святіші поблизу села Буша, розташованого за течією Дністра 
нижче. Там, у печері, що є унікальним язичницьким скельним храмом з 
ритуальним рельєфом, виникнення якого датується початком першого 
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тисячоліття, па вапняковій стіні виявлені імена богів Перуна та Хорса. 
Центральна частина зображення, що дивом дійшло до наших днів, – 
складний символічний рельєф. На ньому між «світовим деревом» і рогами 
оленя вирізьблена дощечка зі знаками, схожими па письмена. Подібного 
капища з різьбленим по каменю настінним рельєфом в Європі більше немає 
жодного... 

А загалом фахівці пов'язують початок «найінтенсивнішого» освоєння 
таких печер людиною з льодовиковим періодом, вважаючи, що він 
розпочався близько XVII тисячоліття до н.е., коли трапилася остання хвиля 
найбільшого похолодання в Європі. Отож, печери незмінно й надійно 
служили житлом, разом з тим, і місцем поховання, храмом або святилищем 
[3. – С. 116]. 

Монастирське життя християнського Сходу па самому своєму початку 
здебільшого базувалось па використанні печер. То був своєрідний арійсько-
християнський звичай і, згідно з ним, всі печери облаштовувалися або з горі, 
або у високому березі ріки, в скелях, чи будь-якому кам'янистому утворенні, 
яке здіймалось над рівниною. Значною мірою прискорювала їх освоєння та 
обставина, що в перших християнських общинах не було єдності з цілого 
ряду питань віровчення та організації релігійного життя. Поступово не 
призводило до того, що окремі віруючі почали залишати мирське життя й 
приймати чернече, ставали пустельниками [3. – С. 117]. 

Сучасний краєзнавець Ю. Блажевич, досліджуючи скельні монастирі 
Поділля, зазначив, що часто християнські скельні монастирі виникали на 
місцях колишніх релігійних центрів язичників, їхніх капищ та осередків [5. –  
С.67]. 

Вітер і вода сформували тут своєрідний сюрреалістичний ландшафт, і 
може лише інколи здатися, що деяких форм цим скелям надавали люди. 
Втім, інші (наприклад: печери і печерні церкви), дійсно, результат людської 
праці [3. –  С. 113]. 

В. Б. Антонович в розвідці «Про скельні печери на березі Дністра у 
Подільській губернії» зробив висновок, що печери по Дністру потрібно 
умовно розділити на дві групи: печери природні, утворені умовами рельєфу, 
цікаві тим, що пов’язані з перебуванням первісної людини періоду пізнього 
палеоліту та її діяльністю (такими він вважав печери біля сіл Негіна, 
Студениця, Нагоряни; первісні знаряддя праці з Нагорян є в обласному 
краєзнавчому музеї), та печери, створені людиною в нову історичну епоху 
для соціально-культурних потреб (як-от печери біля Жванця, Бакоти, Лядови, 
Буші). 

В. Антонович відносив наддністрянські печери до християнського часу. 
Вони були висічені у порівняно м’яких скельних породах християнами-
пустельниками. Він вважав, що архітектура давньої Лядовської печерної 
церкви Усікновіння Глави Іоана Предтечі заслуговувала на особливу увагу як 
цікавий зразок давнього скельного монастиря [6]. 
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З виникненням монастирів почався рух паломництва до них. 
Паломництво – наслідок духовних потреб віруючих. Пустельники ставали 
уособленням Божественної волі, а тому до них і линули віруючі: хто з надією 
па зцілення, хто з мстою залучення до Бога й отримання прощення та 
підтримки Особливо, від ігумена – настоятеля монастиря, що з грецької 
«правлячий», «проводир». А в найбільших монастирях – від архімандрита, 
тобто від грецьких сліп «влада», інша етимологія, з тієї ж грецької – 
«начальник печери» [3. – С. 119]. 

На скелястих берегах Дністра найкраще збереглися найбільш відомі  
монастирі Пониззя – Бакотський, Непоротівський та Лядовський скельні 
чоловічі монастирі. Менш відомими й мало дослідженими є Сокілецький та 
Субочський монастирі. Існує також близько десятка печер чи їх залишків, які 
мають культове призначення. Велика кількість таких утворень було знищено 
в результаті природних обвалів, навмисних чи випадкових людських діянь.  

До найвідоміших і найбільш стародавніх належить Бакотський 
монастир. Він  знаходиться за  3 км  на  захід від с. Гораївка Кам'янець-
Подільського  району Хмельницької області в урочищі Монастирисько. 
Розмістився монастир в центральній частині Білої гори. Виникнення цього 
монастиря пов’язане з існуванням тут в середньовіччі міста Бакота, яке 
розташоване на лівому березі Дністра. В ХІІ-ХІІІ ст. це місто було 
адміністративним і культурним центром Поділля.  

Перша згадка про Бакотський монастир зустрічається в «Літописі 
великих князів Литовських» (XIV ст.). Довгі роки обитель існувала, проте з 
роками про неї почали забувати, оповідаючи лише легенди та перекази. 
Пошуки монастиря у 1883 році розпочав професор Володимир Антонович. 
Спустившись з Білої гори, він розвідав верхню частину монастиря. 

Бакотський Свято-Михайлівський скельний монастир було розкопано і 
освячено Димитрієм у 1893 році. Монастир став місцем паломництва, як і 
Почаївський. В той час, коли було встановлено державний кордон по Дністру 
між Україною та Румунією, прикордонний режим припинив паломництво до 
1940 року – поки кордон не повернувся на річку Прут. З 1941 по 1961 рік 
монастир діяв як храм і був закритий  атеїстами. Дерев'яні конструкції 
монастиря спалено, матеріальні цінності скинуто у Дністер. 

Лише з 1993 року почалося відродження духовного служіння у 
Бакотському монастирі. Щороку, на Свято Маковея або на перший Спас (14 
серпня), у монастирі приїздить велика кількісті віруючих на святкові 
богослужіння.  

Бакотський скельний монастир, що розташований в урочищі 
Монастирище на мальовничому березі Дністра має величезне історико-
культурного значення. Мальовнича природа національного природного парку 
«Подільські Товтри», на території якого знаходиться Бакота, приваблює 
сюди тисячі паломників та туристів. Останніми роками Бакота 
перетворилася на місце масового паломництва. На свято Маккавея звідусіль 
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з’їжджаються миряни і духовенство до монастиря, де проводиться 
богослужіння. 

Один з найдорогоцінніших скельних монастирів не лише Поділля, а й 
усієї України за своєю християнсько-історичною значимістю є древній 
Лядівський печерний монастир. Його нерідко називають «Подільським 
Афоном», який розташований на високій скелі з «цілющими» джерелами. Він 
знаходиться на південно-західній околиці села Лядова, що у Могилів-
Подільському районі Вінницької  області.  Розмістився Лядівський монастир 
в лівому береговому схилі Дністра за 0,5 км нижче устя р. Лядови.  

В порівнянні з іншими скельними монастирями, культурно-історичне 
значення Лядівського монастиря,  найбільш досліджене,  особливо після 
виходу книги В.В. Давиденка «Монастир».  

Лядівський монастир має власну тисячолітню історію існування. 
Територія, де розміщується Лядівський монастир освоювалась ще з часів 
палеоліту. Про це свідчать чисельні знахідки кам'яних знарядь праці 
недалеко від Лядови та в Нагорянських  печерах. З ХІ ст. розпочинається 
християнська доба освоєння лядівських скель. Згідно легенди, в 1013  р. 
Антоній Печерський – засновник православного чернецтва на Русі, 
повертаючись по Дністру з Афона, де він отримав чернечий постриг, до 
Києва, висік у лядівському вапняку келію й певний час у ній жив, 
проповідуючи християнство.  

На території храму збереглися печери, могили ченців та храми, 
об’єднані у печерний ансамбль храми Преподобного Антонія, Усікновення 
Глави Іоанна Предтечі, Святої великомучениці Параскеви, що висічені у 
скелях монахами сотні років тому. Внизу під храмовою горою є три джерела. 

Уже сьогодні монастир крок за кроком відроджується. Крім того, 
відповідно до пункту 24 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови обласної 
Ради від 27 вересня 2007 року №165 "Про обласний конкурс «Сім чудес 
Вінниччини», обласна Рада визначила Лядівський Свято-Усікновенський 
скельний чоловічий монастир XI ст. Української Православної Церкви 
визначити одним з «Семи чудес Вінниччини». 

У дні храмових свят монастир переживає справжнє паломництво. 
Щороку, за традицією просто неба під монастирською горою на березі 
Дністра, у святковій літургії, присвяченій до дня заснування монастиря 
беруть участь десятки священиків і близько тисячі паломників. Монастир має 
готель для розміщення паломників. Також відбувається велопаломництво. А 
паломницькі поїздки з м. Вінниця відбуваються щонеділі. 

На Поділля також розташовано ряд менш відомих скельних 
монастирів, які менш розкопані, ще не зовсім відродженні, проте екскурсії до 
цих мальовничих місць варто здійснювати. Так в оклицях Бучацького району 
Тернопільської області в районі Берем''янського каньйону на Червоній Горі 
розташований скельний монастир (XII ст.). На правому березі р. Стрипи в с. 
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Сокілець знаходиться дерев''яна церква (XVIII ст.), під нею на схилі гори - 
печера ченців.  

Також в Камʼянець-Подільському районі Хмельницької області існує 
Субічський скельний монастир, що відомий з XVI в. Його називають 
"молодшим братом" Бакотської монастиря. Відроджений завдяки зусиллям 
місцевого жителя Н. Семенюка. В урочищі Монастирище на 40-метровій 
висоті над Дністром збереглися три невеликі печери. Перед печерами - 
майданчик шириною близько 2 м. До печерам від каплиці на краю села Субіч 
веде 800-метровий крутий спуск по вузькій стежині, дорогою є кілька 
джерел. З гори Монастирище відкривається захоплююча панорама Дністра. 

Визначною духовною пам'яткою Вінниччини є Бушанський скельний 
комплекс (с. Буша Ямпільського району). Пам'ятка стала відома завдяки 
наскельному рельєфу, відкритому В.Б. Антоновичем в 1883р. Більшість 
вчених віднесли цю цікаву пам'ятку до категорії давньослов'янського 
язичницького храму. І. С. Винокуром досліджено, що в приміщенні № 4 
цього комплексу знаходилась келія ченця-самітника, що вірогідно жив тут у 
XVI ст. На сьогодні пам’ятку відвідують тисячі туристів. 

Отож, скельні монастирі Поділля є унікальними пам'ятками культури 
нашого народу, складно переоцінити аттрактивність цих культових «споруд», 
саме їх розміщення на берегах Дністра завжди буде приваблювати не лише 
людей релігійних, але й звичайних туристів, дивуючи й захоплюючи їх своєю 
загадковістю та незвичною величністю. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, 
формування скельних монастирів у Середньому Подністров’ї обумовлено 
природними, історичними, соціальними та іншими факторами. Роль 
природного та історичного факторів неможливо переоцінити, адже завдяки 
сприятливим умовам, виникненням християнства, а далі й чернецтва, 
виникли унікальні сакральні об’єкти – скельні монастирі Поділля. Їх 
функціонування та розвиток  тісно пов'язаний з історичними подіями, 
суспільно-політичним життям населення регіону. Протягом тисячолітньої 
історії існування скельні монастирі Поділля неодноразово закривали, 
знищували, вони зазнавали руйнування через обвали геологічних порід, 
господарську діяльність людей, проте деякі вдалось відродити й вони стали 
справжніми визначними сакральними об’єктами духовного життя регіону. 
Функціонування Лядівського та Бакотського скельних монастирів має 
важливе значення для розвитку паломництва та релігійного туризму Поділля.  
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ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 
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(НА ПРИКЛАДІ КРИВОГО РОГУ) 

 
Ключові слова: туристична привабливість, індустріальний туризм, 

промисловий регіон, дестинація, показники туристичної привабливості.  
 
Вступ. Постановка проблеми. За роки своєї незалежності наша країна 

постійно відстоювала своє прагнення більш активного включення до 
світових суспільно-економічних процесів, інтеграції до міжнародного 
співтовариства. Це обумовило спрямування зусиль на пошук нових підходів 
до використання економічного, людського та природно-ресурсного 
потенціалу як країни в цілому, так і окремих її регіонів, що забезпечить 
досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності 
економіки та життя населення.  

Однією зі складових оптимізації суспільно-економічного розвитку 
країни є вдосконалення сфери туризму. Активізація становлення даного виду 
діяльності потребує не лише визначення пріоритетних туристичних напрямів, 
а й виділення атрактивних для становлення туристичної діяльності регіонів. 
Однак стереотипний підхід щодо визначення територій з більшою чи 
меншою туристичною привабливістю зазнає суттєвих трансформацій, 
зважаючи на зміщення акцентів від розвитку традиційних напрямів туризму 
до креативних новаторств в цій галузі обслуговування. З огляду на це, зросла 
необхідність пошуку нових туристичних об’єктів з метою формування 
нестандартної пропозиції. Нині, в нашій країні, потенціал щодо створення 
нового туристичного продукту, зважаючи на свої фінансові потужності, 
мають індустріальні регіони, де окрім активізації ресурсного потенціалу 
починається координування зусиль щодо розвитку тих чи інших напрямів 
туризму зі сторони владних структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження 
туристичної привабливості останнім часом займається велика група вчених 
як географів, так і економістів. У роботах Маркіна І. А. та Черниш І. В. 
головна увага приділяється способам підвищення інвестиційної 
привабливості туристичного комплексу регіону та його складовим. Головна 
увага Колесника О. О. та Музиченко-Козловської О. В. зосереджувалась на 
оцінці туристичних факторів. Балабанов І. Т., Омуш М. О. та Самойленко 
О. А. досліджували методи визначення туристичної привабливості за 
допомогою розробленої системи показників. Шляхи стимулювання 
туристичної привабливості України у своїх напрацюваннях розглядає 
Щербакова Н. О.  
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Серед географів аналізом туристичної привабливості певних регіонів 
займалися Новосад Н. О., Чорненька Н. В., Попович І. С., Редько Т. В., 
Мітюк О. В. Дослідженням теоретичних аспектів трактування поняття 
«туристична привабливість території» займалися Діденко Д. В. та 
Ларікова С. С. Проблематику розвитку індустріального туризму та 
туристичної діяльності в промислових регіонах у своїх напрацюваннях 
підіймали Бейдик О. О., Тютюнник Ю. Г., Смаль В. В., Казаков В. Л., 
Афанасьєв О. Є. та інші.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Кількість 
наукових публікацій, що стосуються тематики туризму щороку зростає в 
геометричній прогресії, однак, на превеликий жаль, велика кількість даних 
досліджень, що стосуються нашої країни, постулюють лише теоретичні 
аксіоми, не в значній мірі реалізуючись в практичній площині. У даному 
дослідженні узагальнено теоретико-методологічні підходи вчених щодо 
трактувань поняття «туристична привабливість» та проаналізовано шляхи 
підвищення туристичної привабливості індустріальних регіонів. Висвітлено 
практичний досвід покращення туристичного іміджу Криворіжжя як нової 
туристичної дестинації шляхом впровадження індустріального 
(промислового) туризму.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження туристичної 
привабливості території є одним із інноваційних напрямів сучасної 
туризмології в цілому та географії туризму зокрема. Сформулювалася низка 
підходів до визначення даного поняття, однак постулюючого значення жоден 
з них поки не набув. 

За визначенням Чорненької Н.В., туристично привабливою вважається 
територія, певне територіальне поєднання у вигляді туристичного пункту, 
центру, вузла, району, регіону, яка користується популярністю у туристів і 
має відповідний туристично-рекреаційний потенціал [8]. 

Кузик С.П. зазначає, що туристична привабливість – це наявність 
такого туристичного потенціалу території, за експлуатації якого 
забезпечують оптимальне туристично-рекреаційне навантаження і повне 
збереження туристичних ресурсів та можливість отримання відповідного 
соціально-економічного ефекту без порушення екологічної рівноваги 
довкілля [2]. 

Колесник О.О визначає туристичну привабливість як наявність 
туристичних ресурсів, сучасної розвиненої матеріально-технічної бази 
туризму, доступної і достатньої інформації про регіон, які б відповідали 
потребам туристів і забезпечували досягнення максимального соціально-
економічного ефекту [1]. 

Лаврікова С.С. та Діденко Д.В. на основі аналізу низки понять, 
визначили «туристичну привабливість території» як якісну 
характеристику/властивість рекреаційної або туристичної території, регіону, 
яка відповідає потребам туристів та сприяє розвитку матеріально-технічної 
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бази, формуванню позитивного іміджу регіону/території та залученню 
додаткових фінансових надходжень [3]. 

Аналізуючи туристичний потенціал індустріальних регіонів в розрізі 
визначення даних понять можна стверджувати, що в даний час у нашій країні 
вони не користуються значною популярністю у туристів, а їх домінуючий 
вид господарської діяльності не сприяє забезпеченню екологічної рівноваги 
довкілля. Однак це не дає підстав говорити про безнадійність розвитку 
туризму в промислових регіонах та їх туристичну безперспективність. 
Налагодження рекреаційно-туристичної діяльності і в промислових регіонах 
стимулювало б розвиток матеріально-технічної бази, формування 
позитивного іміджу регіону/території та залучення додаткових фінансових 
надходжень, що, в свою чергу, сприяло б досягненню максимального 
соціально-економічного ефекту. 

До того ж, ще одне визначення запропонував Мітюк О.В., який вказав, 
що туристична привабливість – це властивість об’єкту, яка характеризує його 
здатність сприяти задоволенню мотиваційних потреб туриста (рекреаційних, 
пізнавальних, розважальних, спортивних та ін.). Залежно від пріоритетних 
потреб конкретного туриста, той самий туристичний об’єкт різними 
туристами може оцінюватись і як непривабливий, і як надзвичайно 
атрактивний [4]. Відповідно до даного формулювання, певний інтерес, 
можливо і не в надто чисельної групи відвідувачів, може викликати 
відвідування промислових регіонів. Окрім цього, туристична привабливість 
мінлива і може змінюватися залежно від багатьох чинників, серед яких: 
наявність нестандартного туристичного продукту, креативних пропозицій, 
можливість відвідування унікальних об’єктів, наявність сучасної 
матеріально-технічної бази туризму, зокрема, новітніх готельних комплексів, 
спеціалізованих закладів із відповідним асортиментом послуг, які вони 
продукують та інше, що підтверджено прикладом багатьох туристичних 
дестинацій, безсумнівним лідером серед яких за впровадженням 
різноманітних новаторств є місто Дубаї.   

Аналізуючи туристичний потенціал промислових регіонів та особливо 
ретельно вивчаючи ресурси Криворіжжя як одного з провідних 
старопромислових регіонів України, небезпідставно маємо можливість 
стверджувати, що порівняльні переваги серед туристичних видів на даних 
теренах має індустріальний туризм. 

За авторським визначенням, індустріальний туризм (промисловий 
туризм) – це вид активного туризму, що розвивається на територіях 
інтенсивного промислового освоєння, які на етапі постіндустріального 
розвитку суспільства викликають цікавість і створюють мотивацію до 
подорожей з метою ознайомлення з працюючими промисловими об’єктами 
та залишками індустріальної спадщини [5]. 

Туристична привабливість індустріальних регіонів, в контексті 
розвитку на їх території промислового туризму, обумовлена цілою низкою 
показників: загальний імідж регіону, популярність ключових промислових 
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підприємств, відкритість підприємств для відвідувачів, рівень безпеки 
працюючих підприємств, наявність унікальних техногенних утворень, 
транспортна доступність до об’єктів показу, наявність об’єктів туристичної 
індустрії, що можуть забезпечити оптимальні умови перебування туристів 
тощо. 

У листопаді 2011 року в Кривому Розі було затверджено Стратегічний 
план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року, в якому на підставі аналізу 
профілю міста, результатів експертного опитування та SWOT-аналізу 
методом колективного прийняття рішень були обрані стратегічні напрямки 
розвитку територіальної громади Кривого Рогу: 

 А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження. 
 В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки. 
 С. Місто науки та нових технологій. 
 D. Місто комфортне для життя [7]. 
Кожен зі стратегічних напрямків спрямований на досягнення окремих 

складових бачення майбутнього розвитку міста. Однак плацдармом для 
ефективного розвитку міста є сприятливе економічне середовище. Економіка 
ж Кривого Рогу має монопрофільну структуру. Майже всі великі та середні 
підприємства (від транспортних систем, добувних, збагачувальних, до 
обслуговуючих) у своїй діяльності сфокусовані на потребах чорної 
металургії. Тому одним із завдань міської влади є сприяння диверсифікації 
економіки міста, забезпечення сталого розвитку за умов зміни кон’юнктури 
ринку. Одним із ключових напрямів впровадження диверсифікованої 
конкурентоспроможної економіки міста було визнано промисловий туризм.  

Кривий Ріг має значний ресурсний індустріально-туристичний 
потенціал, що включає в себе наступні складові: 

1. Працююча («жива») індустрія – у місті функціонує найбільший 
гірничо-металургійний комплекс Європи «АрселорМіттал Кривий Ріг», 4 
потужних гірничо-збагачувальних комбінати, 8 потужних залізорудних шахт, 
що входять до переліку найглибших в Європі, понад 80 фабрично-заводських 
об’єктів.  

2. Техногенний рельєф – природні ландшафти міста інтенсивно 
трансформовано, нині на теренах Криворіжжя наявні 11 працюючих кар’єрів, 
89 відвалів, 26 провальних зон, 15 шламосховищ, 27 спелестологічних 
об’єктів. 

3. Індустріальна спадщина міста, що представлена залишками 
(понад 800) виробничих об’єктів, залізниць, гідротехнічних споруд, мостів, 
фрагменти древніх гірничопромислових ландшафтів, залишки робітничих 
селищ та кладовищ тощо. 

4. Кадровий потенціал – при географічному факультеті 
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» діє кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму, фахівці 
якої вже не перший рік переймаються проблематикою розвитку 
індустріального туризму в Кривому Розі, вивченням територіальної 
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дислокації об’єктів індустріальної спадщини, розробкою пропозицій щодо 
створення рекреаційних зон в техногенному середовищі. 

5. Інфраструктура – на Криворіжжі розвинуте залізничне, 
автомобільне та авіасполучення. Для прийому туристів у місті наявна досить 
потужна індустрія, представлена 12 закладами для тимчасового перебування 
(з них 2 готелі категорії 4 зірки), 66 туристичними підприємствами, 413 
об’єктами громадського харчування. Дозвілля туристів забезпечує цирк, 
Палац молоді і студентів, 3 кінотеатри, 3 театри, 32 музеї (з яких 12 
промислової тематики), 2 виставкові зали, 12 розважальних центрів, а також 
потужна спортивна база. 

В той же час, до прийняття Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу туризм в цілому, і зокрема, промисловий його напрям у 
даному місті розвивався не зовсім активно, причинами чого були:  

 повна відсутність позитивної (у туристичному контексті) інформації 
про привабливість промислових об’єктів та індустріальних ландшафтів 
міста; 

 відсутність в місті туристичних підприємств, що займалися б 
створенням індустріально-туристичного продукту; 

 недостатній рівень сервісу в закладах розміщення, харчування та 
розваг, низька різноманітність пропозицій; 

 низький рівень обслуговування, зумовлений відсутністю 
професійних екскурсоводів по індустріально-туристичних маршрутах; 

 відсутність розробленої маркетингової та рекламної стратегії 
індустріального туризму на території міста; 

 відсутність скоординованої системи дій з просування індустріально-
туристичного продукту міста на ринок туристичних послуг України та Світу; 

 недостатня кількість туристичних операторів, які розробляють та 
стимулюють просування місцевого туристичного продукту. 

Саме тому зусилля управлінців та науковців було спрямовано на створення 
міської цільової Програми розвитку промислового туризму, що передбачає 
визначення об’єктів міста, які мають унікальне значення, узгодження з їх 
власниками можливості та порядку використання в туристичних цілях, маркетинг 
туристичних можливостей міста, розробку туристичного бренду для промоції його 
як місця для якісного відпочинку та дозвілля. 

Кривий Ріг – перше місто в Україні, що ініціювало прийняття 
Програми розвитку промислового туризму на 2013-2015 роки [6]. З метою 
реалізації даної програми при комунальному підприємстві «Інститут 
розвитку міста Кривого Рогу» створено відділ промислового туризму, який 
функціонує з 1 березня 2013 року. Також у місті діє координаційна рада з 
питань розвитку промислового туризму, до якої увійшли представники 
міської ради, промислових підприємств, фахівці туристичної сфери, вчені та 
місцеві краєзнавці. 
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Розвиток промислового туризму в місті заплановано за рахунок 
здійснення заходів за такими основними напрямами: 

1. Формування ефективної структури управління розвитком 
промислового туризму в місті. 

2. Створення системи туристично-екскурсійних маршрутів. 
3. Розвиток матеріальної бази та туристичної інфраструктури.  
4. Використання індустріально-туристичних ресурсів та індустріальної 

спадщини для розвитку промислового туризму. 
5. Кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі. 
6. Рекламно-інформаційне забезпечення туристичної галузі. 
Комплексне виконання програми розвитку промислового туризму 

дасть змогу реалізувати індустріально-туристичний потенціал міста та 
сприятиме зростанню економічної активності, розвитку малого й середнього 
бізнесу, створенню робочих місць в різних секторах економіки. Результатом 
програми буде зростання туристичного іміджу міста на державному та 
міжнародному рівнях, збільшення надходжень до бюджету і, відповідно, 
зростання добробуту та зайнятості населення. 

Реалізація Програми дозволить забезпечити створення високоякісного 
туристичного продукту та формування конкурентоспроможної на 
внутрішньому й світовому ринках індустрії туристичних послуг за рахунок 
ефективного використання туристичного потенціалу міста, забезпечення на 
цій основі комплексного розвитку території, реалізації її соціально-
економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги. Все це в сою 
чергу, сприятиме гармонійному комплексному розвитку Криворіжжя та 
сприятиме реалізації його основних стратегічних завдань та підвищенню 
рівня туристичної привабливості даного регіону. 

До основних шляхів стимулювання туристичної привабливості 
Криворіжжя доцільно віднести: 

- ліквідацію негативного стереотипу Криворіжжя як індустріального 
осередку країни з катастрофічним екологічним станом довкілля, і навпаки, 
представлення його як дуже потужного потенційного центру індустріального 
туризму національного та міжнародного рівня;  

- підвищення уваги українців до відпочинку всередині країни; 
- підтримка туризму національними програмами, наприклад, 

пропаганда здорового способу життя, як наслідок - нарощування обсягів та 
видів активного туризму; 

- покращення професійної підготовки кадрів для сфери туристичного 
обслуговування орієнтованих на внутрішній та в'їзний туризм; 

- залучення міжнародних грантів та інвестицій у проекти, пов'язані з 
розвитком туризму.  

- розвиток туристичної інфраструктури; 
- забезпечення туристів безпекою та комфортом при відвідуванні 

промислових підприємств; 
- розробку цікавих та змістовних туристичних програм та маршрутів; 
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- підвищення рівня сервісу при обслуговуванні; 
- спрямованість діяльності туристичних фірм з просування регіону на 

туристичному ринку, через рекламу; 
- зниження цін для просування туристичного продукту.  
За понад півтора року реалізації даної програми було впроваджено в 

практику цілу низку ключових заходів, зокрема:  
- здійснено інвентаризацію та створено міський реєстр індустріально-

туристичних об’єктів; 
- проведено соціологічні дослідження туристичних вподобань 

населення; 
- створено мережу комплексних та тематичних екскурсійних 

маршрутів, розрахованих на різні категорії туристів, що регулярно 
впроваджуються в практику; 

- туристичні можливості міста презентовано на V Міжнародній 
туристичній виставці в м. Забже (Польща), ІІ Київському туристичному 
форумі, V Європейській конференції з індустріального туризму (м. Феррол, 
Іспанія); 

- 7-8 листопада 2013 року проведено І Міжнародний науково-
практичний форум «Індустріальний туризм: реалії та перспективи»; 

- розроблено логотип промислового туризму міста; 
- створено тематичний веб-сайт «Діюча індустрія» (krt.dp.ua); 
- розроблено рекламно-інформаційну продукцію та підготовлено 

промоційні передачі з телеканалами «1+1» та «Україна»; 
- активізовано процес підписання договорів про співпрацю з 

провідними промисловими підприємствами, туристичними фірмами  та 
закладами туристичної індустрії; 

- ліцензовано напрям підготовки «Туризм» при географічному 
факультеті ДВНЗ «Криворізький національний університет» та з 1 вересня 
2014 року розпочато навчальний процес. 

Реалізація програми, а відповідно, й підвищення туристичної 
привабливості міста та всього Криворізького регіону триває і нині. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Індустріальний туризм 
у світі є трендом останніх десятиріч. Промислові регіони нашої країни мають 
потужний потенціал для становлення даного туристичного напряму, однак 
поки він знаходиться в латентному стані. Перші кроки щодо активізації 
впровадження даного туристичного напряму на організаційному рівні 
здійснено у місті Кривий Ріг, що має унікальну ресурсну базу задля розвитку 
даного туристичного напряму.  

Хоча індустріальний туризм не забезпечить Кривому Рогу такі 
дивіденди, які воно отримує від промислового виробництва, однак ключове 
завдання даного туристичного напряму – покращити імідж нашого регіону та 
підвищити його туристичну привабливість. Основою ж формування 
туристичного іміджу є просування брендів, брендами Кривого Рогу, власне, і 
є його всесвітньовідомі підприємства, варто лише налагодити та 



235 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

відшліфувати механізм взаємодії управлінських структур, промислових 
підприємств та туристичних фірм у процесі створення та реалізації 
туристичного продукту. Це, в свою чергу, дозволить максимально ефективно 
використовувати промисловий потенціал Кривого Рогу з туристичною 
метою.  
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Пацюк В.С. Індустріальний туризм як інструмент формування туристичної 

привабливості промислових регіонів (на прикладі Кривого Рогу) 
У даному дослідженні акцентовано увагу на необхідності активізації розвитку 

туризму в Україні за рахунок формування нових дестинацій. Узагальнено теоретико-
методологічні підходи вчених щодо трактувань поняття «туристична 
привабливість» та проаналізовано шляхи підвищення туристичної привабливості 
індустріальних регіонів. Розкрито напрями покращення туристичної привабливості 
Криворіжжя як нової туристичної дестинації шляхом впровадження промислового туризму. 

Ключові слова: туристична привабливість, індустріальний туризм, промисловий 
регіон, дестинація, показники туристичної привабливості.  

 
Пацюк В. С. Индустриальный туризм как инструмент формирования 

туристической привлекательности промышленных регионов (на примере Кривого 
Рога) 

В данном исследовании акцентировано внимание на необходимости активизации 
развития туризма в Украине за счет формирования новых дестинаций. Обобщенно 
теоретико-методологические подходы ученых относительно трактовок понятия 
«туристическая привлекательность» и проанализированы пути повышения 
туристической привлекательности индустриальных регионов. Раскрыто направления 
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улучшения туристической привлекательности Криворожья как новой туристической 
дестинации путем внедрения промышленного туризма.  

Ключевые слова: туристическая привлекательность, индустриальный туризм, 
промышленный регион, дестинация, показатели туристической привлекательности. 

 
Patsiuk Victoriia. Industrial tourism as a tool of forming the tourism attraction of the 

industrial regions (by the example of Kryvyi Rih) 
This research has paid a special attention to the need to intensify the tourism 

development in Ukraine due to the formation of new destinations. The theoretical and 
methodological approaches of the scientists on interpretations of the concept of "tourism 
attraction" have been generalized and the ways to improve the tourism attractiveness of 
industrial regions have been analyzed. Revealed as well as the ways of enhancing tourism 
attractiveness of Kryvyi Rih region as a new tourism destination by implementing industrial 
tourism.  

Keywords: tourism attraction, industrial tourism, industrial region, destinations, 
indicators of tourism attractiveness. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Ключові слова: програма розвитку, агропродовольчий комплекс,  
Черкаська область. 

 
Вступ.  Постановка проблеми.  Розвиток ринкових відносин, 

загострення конкуренції, високі вимоги до якості продуктів харчування, 
поява нових конкурентоспроможних підприємств, глобалізаційні процеси  – 
все це впливає на стан розвитку сучасного агропродовольчого комплексу 
Черкаської області, обумовлюючи його пріоритети та напрями  діяльності. 

Об’єктивною необхідністю стала розробка програм розвитку 
агропродовольчого комплексу Черкаської області, зокрема розробка нових 
завдань, що покладаються на агропродовольчий комплекс, як сектор 
економіки по забезпеченню продовольчої безпеки регіону і створенню 
міцного економічного фундаменту забезпечення життєдіяльності 
українського села та його жителів, а також напрями реформ для безумовного 
виконання цих завдань. Тому визначення стратегічних пріоритетів розвитку 
АПрК є актуальним питанням для підвищення економічної ефективності та 
конкурентоспроможності даного комплексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Вагомий внесок у 
дослідження  даної тематики загалом, так і Черкаської області зокрема, 
зробили економіко – географи: С.П. Запотоцький, А.С. Лисецький, 
П.О.Сухий, Р.А.Язиніна та ін..  
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Формулювання цілей статті.  Постановка завдання. В даній статті 
робиться спроба  розглянути програми для розвитку агропродовольчого 
комплексу Черкаської області. Запропонувати пріоритетні напрямки 
розвитку агропродовольчого комплексу Черкаської області. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення стабільного економічного 
росту регіону вимагає визначення довгострокових цілей, пріоритетів 
розвитку, передбачення шляхів активного інтегрування у загальнодержавні 
суспільно-економічні процеси. 

Становлення ринкових відносин та вихід економіки Черкаської області 
з кризового стану повинні починатися зі стабілізації і розвитку 
агропродовольчої сфери, що потребує запровадження принципово нової 
моделі функціонування цього сектору економіки з урахуванням суспільно-
економічних умов і чинників його розвитку. Головною метою має бути 
формування високоефективного ринкового середовища області, що дало б 
змогу, на основі комплексності і пропорційності розвитку, стабілізувати 
агропродовольче виробництво, гарантувати забезпечення населення області 
продовольством, підвищити його купівельну спроможність. [4] 

В основу забезпечення стабільного розвитку агропродовольчого 
комплексу Черкаської області покладені ряд програм та доктрин 
реформування та розвитку, зокрема: Національна доктрина реформування та  
розвитку агропродовольчого комплексу України; Програма «Будуємо нову 
Черкащину» на 2011-2015 роки»; Обласна цільова програма «Село 
Черкащини – 2020»; Стратегія розвитку області до 2015 року; Стратегія 
розвитку аграрного сектору економіки (на період до 2020 року) та ін.. 

Відповідно Національної доктрини реформування та  розвитку 
агропродовольчого комплексу України найбільш перспективними є такі 
напрямки: 

1. Реформування міжгалузевих і внутрішньогалузевих економічних 
відносин, спрямоване на забезпечення рівноправних економічних умов 
господарювання, паритетності  у відносинах та конкурентоспроможності 
галузей сільського господарства. 

2. Завершення земельної реформи, спрямоване на розвиток різних 
форм власності і господарювання на землі, становлення ринкових земельних 
відносин, включення вартості землі в економічний оборот, раціональне, 
екологобезпечне використання і охорону земель, що відповідають характеру 
регульованої, соціально спрямованої ринкової економіки країни. 

3. Реформування організації сільськогосподарського виробництва, 
спрямоване на підтримку формування і функціонування некомерційних 
об’єднань власників земельних ділянок з метою спільного її обробітку та 
збуту продукції, розвиток конкурентоспроможних великотоварних 
інтеграційних агропромислових об’єднань, переважно на засадах 
кооперативного господарювання та кластерних форм регіонального 
співробітництва. 
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4. Переведення сільського господарства на інноваційно - інвестиційну 
модель розвитку на основі техніко – технологічної модернізації його 
матеріально – технічної бази та створення системи мотивації господарюючих 
суб’єктів до впровадження наукоємних технологій. У тому числі шляхом 
часткової компенсації вартості придбання складної сільськогосподарської 
техніки, здешевлення відсоткової ставки кредитів банків та фінансового 
лізингу за рахунок щорічного передбачення на ці цілі видатків державного 
бюджету.  

5. Розбудова інфраструктури аграрного ринку, спрямована на 
розвиток біржової й інших форм оптової торгівлі з прозорими механізмами 
ціноутворення, сільськогосподарської та кредитної кооперації, 
вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення операторів 
ринку. 

6. Реформування системи експорту – імпорту сільськогосподарської 
продукції  для зміцнення позицій України на світових продовольчих ринках 
через збільшення експорту готової та напівготової продукції та посилення 
ролі держави в експортно – імпортних  операціях. 

7. Формування сприятливих умов для забезпечення розширеного  
відтворення та інноваційного розвитку сільського господарства за активної 
участі держави на фінансовому ринку. Створення фонду підтримки розвитку 
українського села через введення 1%-го збору від продажу усіх товарів і 
послуг на внутрішньому ринку. 

8. Реформування системи управління аграрним сектором, спрямоване 
на раціональне поєднання територіально-самоврядної і галузевої систем 
управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських 
територій. 

9. Реформування аграрної науки, освіти та сільськогосподарського 
дорадництва, спрямоване на розв’язання пріоритетних завдань з 
інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та безперервної 
високопрофесійної освіти працівників сільського господарства. 

10. Реформування інституціональних засад розвитку сільських 
територій, посилення ролі сільських громад щодо підвищення зайнятості і 
доходів домогосподарств та сприятливого середовища життєдіяльності 
сільського населення. [1] 

В основу Програми «Будуємо нову Черкащину» на 2011-2015 роки» 
покладені такі основні завдання щодо розвитку агропродовольчого 
комплексу: 
 Завершення розробки та реалізація комплексної програми «Село 

Черкащини 2020»; 
 Залучення в агропромисловий комплекс близько    2 млрд. грн. кредитних 

ресурсів; 
 Будівництво молочно-товарного комплексу на 1000 голів; 
 Будівництво свинокомплексу на 100 тис. голів; 
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 Будівництво зерносушильного складу ємністю 200 тис. тонн 
одноразового зберігання; 

 Відновлення роботи 3-4 цукрових заводів області; 
 Створення багатофункціональних обслуговуючих кооперативів на селі; 
 Будівництво  заводу по переробці кукурудзи та зеленого горошку у с. 

Худяки, Черкаського р-н та ін. [2] 
 Виконання цих завдань дасть змогу залишитися лідером 
сільськогосподарського виробництва в державі. Буде досягнуто виробництво 
зерна у кількості  3,2 млн. тонн. 

Згідно  цих програм можемо стверджувати, що запорукою для  
успішного розвитку агропродовольчого комплексу загалом є здійснення 
організаційної, економічної, технічної та технологічної модернізації 
агропродовольчого комплексу, спрямованої на забезпечення його 
конкурентоспроможності, соціальної орієнтації, екологічності, рівноправної 
участі аграрної сфери в регулюючих і розподільчих діях суспільства і 
держави. 

Виходячи з вище написаного, можемо скласти пріоритетні напрямки 
розвитку агропродовольчого комплексу Черкаської області. Це, насамперед, 
модернізація сільського господарства, а саме: 
 Підвищення родючості ґрунтів. Для цього необхідно оптимізувати 
структуру землекористування; провести хімічну меліорацію кислих і 
засолених ґрунтів, безпосередньо, в Черкаському, Звенигородському, 
Чигиринському, Уманьському та Маньківському районах; провести 
агрохімічну паспортизацію земель у всіх районах області; відтворити вміст 
гумусу і його бездефіцитний баланс у Монастирищенському районі та ін. 
районах; впровадити систему ґрунтозахисного обробітку; здійснювати 
державний контроль за відтворенням та охороною родючості ґрунтів на 
підставі даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення та ін.. 
 Розвиток тваринницької галузі, нарощування  поголів'я  корів. Зокрема, 
збільшення виробництва молока за рахунок нарощування чисельності 
поголів’я корів, підвищення продуктивності, проведення реконструкції 
існуючих приміщень та будівництво і введення в дію доїльних залів у всіх 
районах області. Прикладом цьому є провідне господарство області в 
розвитку галузі молочного скотарства - корпорація «Украгротех» у 
Христинівському районі. В якому на сьогодні утримується 1182 голови ВРХ, 
в тому числі дійного стада – 480 голів корів та найвища продуктивність (7617 
кілограмів молока від корови). А в період 2010р.-2011р. за сучасними 
технологіями повністю реконструйовано приміщення на 348 голів корів з 
безприв’язним утримання худоби, а також введено в дію сучасний 
комп’ютеризований доїльний зал на 40 голів. 

Збільшення виробництва м’яса свинини за рахунок нарощування 
чисельності поголів’я свиней. Для цього потрібно провести реконструкції 
приміщень свиноферм та побудувати і ввести в дію  нові, зокрема, в 
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Катеринопільському,  Канівському, Кам’янському та Смілянському районах. 
Також cтворити сприятливі умови для розвитку галузі свинарства на основі 
стимулювання залучення інвестицій та впровадження різних варіантів 
пільгового кредитування. 
 Збільшення зайнятості сільського населення за рахунок розвитку галузі 
овочівництва (будівництво нових сховищ із сучасними технологіями 
зберігання), розвитку галузей молочного скотарства та свинарства, 
відновлення та створення переробних цехів (створення мініпекарень, млинів 
для виготовлення комбікормів та борошна для потреб сільського населення, 
макаронних цехів, олійниць і т.д.) на базі сільгосппідприємств або 
об’єднанню особистих селянських господарств.  

Наступним напрямком для розвитку агропродовольчого комплексу 
області є розбудова інфраструктури, а саме:  
 Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури, де основними 
цільовими завданнями є: будівництво та реконструкція швидкісної 
автомагістралі Київ-Дніпропетровськ по правому берегу р. Дніпро через 
м.Черкаси; будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, зокрема, в м.Черкаси, 
м.Ватутіне, Драбівскому, Канівському, Катеринопільському, 
Монастирищенському та інших районах; відновлення роботи річкового 
транспорту; розвиток сільськогосподарського машинобудування (м.Умань - 
ВО «Уманьферммаш» та м.Корсунь-Шевченківський - «Агромаш»). 
 Забезпечення ефективної діяльності закладів охорони здоров’я всіх 
форм власності та  гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги в усіх населених пунктах області. 
 Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. 
Для цього потрібно розробити  оптимальні  схеми  водо- і  теплопостачання  
населених пунктів області в м.Чигирин, смт Чорнобай та Золотоніському 
районі; провести газифікацію населених пунктів, де ще цього не зроблено (в 
основному сільська місцевість);  довести якість  питної  води  до  вимог  
діючих  гігієнічних  норм  у таких населених пунктах  області:  містах  
Золотоноша,  Ватутіне,  Кам'янка,  Корсунь-Шевченківський,  Чигирин,  
Тальне та селищах  міського  типу  Катеринопіль, Чорнобай, Маньківка.  

 Розвиток галузі освіти та зміцнення кадрового потенціалу галузей 
агропродовольчого комплексу. Необхідними завданнями є: удосконалення 
мережі освітніх закладів; підвищення якості освіти на всіх рівнях: 
дошкільному, початковому, базовому, повному середньому, позашкільному, 
професійному; створення соціальної реклами престижності робітничих 
професій; залучення до управління в галузях агропродовольчого комплексу 
молодих фахівців, а саме, випускників Уманського національного 
університету садівництва та 7-ми вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації сільськогосподарського спрямування (Городищенський колледж, 
Тальянківський агротехнічний коледж, Тальнівський будівельно-
економічний коледж, Уманський агротехнічний колледж, Шевченківський 
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коледж, Чигиринський економіко-правовий коледж, Золотоніський технікум 
ветеринарної медицини).   

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, для покращення 
розвитку агропродовольчого комплексу Черкаської області покладено ряд 
програм, як обласного, так і державного значення. Основною метою яких є 
реформування агропродовольчого комплексу, перетворення його  на 
високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому 
ринках сектор економіки області та міцну економічну основу соціально-
економічного розвитку українського села. 

 Для їх здійснення потрібно: визначити у кожному районі, місті 
обласного підпорядкування основних проблем, які негативно впливають на їх 
конкурентоспроможність та стримують динамічний розвиток, розроблення 
організаційних заходів з їх розв’язання; провести моніторинг показників 
розвитку районів і міст обласного значення з метою визначення депресивних 
територій та передбачення обсягів фінансування на реалізацію відповідних 
заходів з державного та місцевого бюджету; розробити та реалізувати заходи 
щодо посилення інвестиційної привабливості регіонів та області в цілому; 
узгодити діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування щодо розвитку регіону, участь у 
співфінансуванні пріоритетних напрямів, передбачення  цільових коштів на 
реалізацію заходів у місцевому бюджеті тощо. 
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Введение. Постановка проблемы. Общеизвестно, что Российская 

Федерация и ее отдельные территории обладают огромным природно-
культурным потенциалом для развития туризма и гостеприимства. Многие 
регионы страны рассматривают туризм как перспективное направление 
экономической деятельности способное стимулировать другие сферы и 
обеспечить устойчивое региональное развитие.  Несмотря на период 
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экономического роста в стране и увеличение доходов населения, развитие 
внутреннего туризма в постсоветский период нельзя считать успешным.  Но 
есть мировой опыт успешного развития туризма и гостеприимства и есть 
страны, достигшие высоких результатов в развитии внутреннего туризма. 
Изучение этого опыта и, что особо важно, применение с учетом специфики 
России, представляется весьма важным для успешного развития 
отечественной индустрии туризма и гостеприимства.  

Анализ последних исследований и публикаций. Широкий круг 
проблем российской индустрии туризма и гостеприимства активно 
обсуждаются научной общественностью [2,3,6,7,11 и др.]. Зарубежный опыт 
развития сферы туризма и гостеприимства освещен в многочисленных 
работах зарубежных и российских ученых [4, 12, 14 и др.]. Наша статья 
дополняет их анализом возможностей применения в России зарубежного 
опыта создания брендов гостиничных предприятий и повышения их 
клиентоориентированности и опыта Японии в организации внутреннего 
туризма. 

Формулировка целей статьи. Постановка задачи. Статья направлена 
на выявление зарубежного опыта развития некоторых аспектов туризма и 
гостеприимства и возможностей его использования в РФ. 

Изложение основного материала. 
Социально-экономическая и культурная значимость внутреннего 

туризма. Отправной точкой развития туристской отрасли является 
внутренний туризм. Высокий уровень спроса на внутренний туризм создает 
атмосферу и благоприятные условия для развития международного туризма. 
Создаются современные, высококачественные объекты размещения внутри 
страны, развиваются туристские центры, объекты показа и развлечений, 
совершенствуются транспорт и связь. В итоге формируется основа для 
развития международного туризма. То есть страны, которые могут управлять 
внутренним спросом, готовы удовлетворить и международный спрос. 

Центральное место в сфере внутреннего туризма занимают 
гостиничные предприятия. Именно они, являясь одной из базовых услуг в 
составе туристского продукта конкретной туристской дестинации, могут 
повлиять на его конкурентоспособность, в том случае если предлагают 
качественное обслуживание и имеют ряд отличительных особенностей.  

Практика зарубежных стран-лидеров индустрии гостеприимства и 
туризма (США, Японии, Великобритании, Франции, Германии и др.) 
свидетельствует о многих преимуществах и возможностях развития сферы 
внутреннего туризма, не только как отрасли, обеспечивающей занятость 
населения и пополнение региональных бюджетов, но и как сферы для 
повышения эффективности производства, развития предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса; сферы, способствующей развитию 
инфраструктуры регионов, увеличению стоимости земли, повышению 
качества жизни местных жителей,  удовлетворению потребностей граждан в 
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активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям. 

Современное состояние и проблемы развития индустрии туризма и 
гостеприимства в России. 

Благоприятные изменения макроэкономических показателей за 
последние несколько лет обусловили позитивную динамику на 
потребительских рынках, планомерное повышение уровня доходов 
населения и соответственно увеличение склонности тратить денежные 
средства на отдых и досуг. Между тем, активный спрос на туристские 
поездки в России существует по большей части на рынке выездного туризма. 
Несмотря на планомерный рост абсолютных значений въездного и 
внутреннего туристского потока (рис.1), наблюдается стагнация и снижение 
относительных показателей (рис.2).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов въездного, выездного и внутреннего 
туристского потока в РФ (2008-2013 г.г.), млн.ч. (Рассчитано Кошелевой А. 

И. по материалам [9,10]) 
 

Россия по основным показателям развития туризма значительно 
уступает ведущим странам. Доход от российского туризма в ВВП составил 
(по данным ЮНВТО) в 2012 г. 1,4%, а с учетом мультипликативного эффекта 
– 5,9%; в 2013 г. наблюдается снижение этой доли до 5,6% [5]. В 
международном рейтинге конкурентоспособности стран в туристском 
секторе, опубликованном Всемирным экономическим форумом в 2013 году, 
Россия заняла 63 место из 133 стран, при этом природные богатства нашей 
страны оцениваются на пятом месте, а объекты культурного наследия 
мирового значения - на девятом [13]. Тем самым, на лицо проблемы 
нерационального использования туристско-рекреационного потенциала, 
низкий уровень конкурентоспособности России на мировом рынке 
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туристических услуг в первую очередь за счет существенного отставания в 
развитии въездного и внутреннего видов туризма. В настоящее время в 
России отмечается высокий моральный и физический износ объектов 
гостеприимства (по данным Росстата в 2011 г. степень износа основных 
фондов составляла в среднем 47,1 %) [9], что не позволяет производить 
услуги в соответствии с требованиями туристов.  

 

 
Рис. 2 Темпы роста объемов въездного, выездного и внутреннего 

туристского потока в РФ (2009-2013 г.г.), %. (Рассчитано Кошелевой А. И. по 
материалам [9,10]) 

 
Между тем, по оценкам Всемирной туристической организации 

(ЮНВТО), принципиальные возможности России позволяют при 
соответствующем уровне развития туристской отрасли принимать до 40 млн. 
иностранных туристов в год, а до конца 2020 г. – занять прочное место в 
числе 20-ти крупнейших принимающих стран [5]. 

Рассмотренная ранее в работах [2,3] историческая ретроспектива и 
отсутствие стратегического плана развития туристской отрасли в стране 
привело к спаду туристического интереса к России и формированию имиджа 
дорого туристического центра с невысоким качеством обслуживания. 
Укрепился растущий интерес россиян к зарубежным поездкам, где 
сформировалась качественная база приема путешественников и отдыхающих 
из России. Отсутствие интереса со стороны зарубежных и внутренних 
путешественников во многом предопределили меньший интерес к 
организации поездок иностранцев в Россию, а также отсутствие интереса к 
внутреннему туризму со стороны туристических фирм. Результаты другого 
исследования [15] проведенного среди пользователей бесплатной системы 
поиска авиабилетов Skyscanner показали, что около 10% респондентов 
посетовали на то, что им не удается найти информацию об интересных 
туристических продуктах внутри страны, в то время как зарубежные 
организованные туры активно рекламируются.  



246 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

Широкий круг проблем российской индустрии туризма и 
гостеприимства активно обсуждаются научной общественностью [2,3,6,7,11 
и др.]. Из многочисленных проблем индустрии гостеприимства выделим 
несколько: низкая клиенториентированность гостиничных предприятий, 
проблемы создания гостиничных брендов, отсутствие положительного, 
отличительного от других мест, туристского имиджа территории, 
однообразие туристских предложений, слабое развитие альтернативных 
видов туризма и отсутствие поддержки со стороны региональных и местных 
органов власти. В последующих разделах будут рассмотрены пути решения 
этих проблем с использованием мирового опыты. 

Клиентоориентированность и повышение качества сервиса в 
гостиничном предприятии: зарубежный опыт и возможности его 
использования в России. 

Зарубежный опыт показывает, что главной целью управления 
отношениями с клиентами в индустрии гостеприимства и туризма на 
современном этапе является налаживание взаимовыгодных отношений 
между клиентом и гостиничным предприятием. Важность таких 
взаимоотношений определяется тем, что завоевать нового потребителя для 
гостиницы становится всё труднее. Процесс изучения потребностей клиентов 
и быстрого реагирования на их изменения стал основой для достижения 
высоких целей многих успешных гостиничных корпораций. Продажа 
гостиничной услуги в данном случае не является окончанием 
взаимоотношений между продавцом и покупателем, а чаще даже, наоборот, – 
их началом. 

Одной из наиболее сильных тенденций развития управления 
отношениями с клиентами является смещение направленности от 
удовлетворения нужд всех потребителей к созданию полноценных 
взаимоотношений и потребительских сетей, нацеленных на удовлетворение 
каждого конкретного клиента. Этот процесс в первую очередь ориентирован 
на долгосрочное взаимовыгодное как для гостиничной компании, так и для 
клиента сотрудничество. 

Подобное взаимодействие ориентировано на более тщательное 
изучение клиентов гостиничных предприятий, на предоставление им 
долговременных ценностей. Критерием успеха в этом случае является 
высокий уровень удовлетворения клиента в течение длительного периода 
времени. Управление отношениями с клиентами требует от всех 
подразделений гостиницы совместных усилий в качестве единой команды, 
которая должна обслуживать клиентов. Этот процесс включает в себя 
установление взаимоотношений на многих уровнях – экономическом, 
социальном, культурном, техническом и юридическом, результатом которых 
должна стать более высокая приверженность, лояльность потребителей. 

Цель управления отношениями с клиентами для гостиничных 
предприятий заключается в превращении потребителей гостиничных услуг в 
лояльных клиентов путём налаживания взаимовыгодных, надежных и 
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долгосрочных взаимоотношений с ними. Важную роль в достижении этой 
цели играет удовлетворённость клиентов гостиничными услугами. Без 
точных данных об удовлетворенности потребителей менеджеры не могут 
принимать эффективные решения о том, что именно требуется улучшать в 
гостиничных продуктах и обслуживании, чтобы сохранить клиентов. Для 
того чтобы критерий удовлетворенности можно было использовать 
непосредственно в процессе управления отношениями, он не должен быть 
абстрактной категорией, это должна быть количественно измеримая 
величина.  При рассмотрении различных моделей оценки уровня 
удовлетворённости необходимо не только дать ответ на вопрос, как клиенты 
оценивают гостиничное предприятие, но и понять, что гостинице следует 
предпринять, чтобы улучшить полученное значение удовлетворённости 
клиентов и другие важные показатели. 

В практике зарубежных гостиничных предприятий используется 
модель «Значимость – удовлетворённость». В её основе лежит графическое 
представление (совмещённые диаграммы), при котором все пространство 
оценок значимости признаков и удовлетворённости потребителей разбито на 
четыре квадранта (рис. 3). Задача исследования при этом состоит в том, 
чтобы выявить наиболее важные стороны деятельности компании, в которых 
она, по оценке потребителей, работает хуже всего. 

 

 
Рис. 3. Модель «Значимость – удовлетворённость» (Составлено по 

материалам [8].) 
 
Исследуемые критерии могут попадать в различные квадранты, и в 

зависимости от того, какие результаты получены, делаются соответствующие 
выводы. 

Следует отметить повышение интереса гостиничных предприятий к так 
называемым национальным индексам удовлетворённости клиентов, которые 
представляют собой многоотраслевые количественные оценки 
удовлетворённости и основных факторов успеха предприятий. Такая оценка 
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получается путём регулярного сбора данных по стране, проводимого 
независимой организацией. Национальные индексы удовлетворённости 
клиентов начали разрабатываться не так давно (в конце 1980-х - начале 1990-
х гг.) и пока приняты только в Швеции, Норвегии, Австрии, Германии и 
США. Их концепции, методики исчисления, опыт использования в разных 
странах различны. 

В современной рыночной ситуации особенно серьёзное значение 
приобретает грамотное использование мирового опыта гостиничной 
индустрии в российских условиях. Российским гостиничным предприятиям 
следует постоянно стремятся к повышению уровня удовлетворения 
потребностей клиентов и улучшению результатов деятельности. Такое 
клиентоориентированное направление развития должно быть ориентировано 
на сохранение существующей клиентской базы, формирование 
стратегических конкурентных преимуществ предприятий и завоевание 
большей доли рынка.  

Для того чтобы обобщить и рекомендовать к применению в России 
накопленный зарубежными гостиничными предприятиями опыт по 
реализации клиентоориентированного подхода к организации сервиса, 
необходимо осуществить ряд тщательно подготовленных мероприятий. 
Подобные мероприятия должны включать [1]: (1) проведение исследований 
по формированию принципов управления гостиничной индустрией и 
организации деятельности гостиничных предприятий на основе 
клиентоориентированного подхода, а также (2) применение к менеджменту и 
разработке управленческих решений, направленных на реализацию 
клиентоориентированных сервисных стратегий, основных научных подходов 
(системного, маркетингового, функционального, воспроизводственного, 
нормативного и др.). Важное значение приобретает адаптация 
международных стандартов к российским условиям с целью их увязки со 
стратегией повышения конкурентоспособности отечественных гостиничных 
предприятий и дополнения такими научными подходами, как 
маркетинговый, функциональный, воспроизводственный и др., 
охватывающими большинство аспектов управления.  

Применение в России зарубежного опыта создания гостиничного 
бренда. В условиях интеграции гостиничной индустрии России в глобальный 
рынок локомотивом бизнеса, повышающим его рентабельность, 
определяющим политику деятельности и создающим условия для реализации 
клиентоориентированного подхода к развитию гостиничных предприятий, 
становится наличие сильного бренда.  

Для российского рынка, где национальные гостиничные бренды начали 
появляться недавно, необходимо пересмотреть подход ко всем действиям по 
их созданию и укреплению. При этом нужно учитывать влияние 
определённых факторов, обусловливающих специфичность гостиничных 
услуг. Рассмотрим наиболее важные из них. 
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1. Создание гостиничного бренда – комплекс мер по продвижению, 
рекламе и предоставлению сервиса – должен быть последователен и выверен 
до мелочей. Тщательно проработанная программа, включающая в себя 
клиентские рассылки, целевые рассылки, ряд других действий, может 
существенно повысить запоминаемость бренда, что закономерно приведет к 
повышению его узнаваемости. 

2. Большинство компаний в настоящее время строят бизнес-модели, 
основанные на дифференциации, создании уникальных свойств продукта, 
который пусть незначительно, но отличается от других и в какой-то степени 
сам сегментирует рынок. Если проанализировать ситуацию на гостиничном 
рынке, то можно заметить, что услуги по размещению предлагают все отели, 
поэтому дифференциация становится как минимум сложным процессом. Не 
всегда качественные отличия являются определяющими в выборе. 

Гораздо важнее сфокусироваться на релевантности. Наиболее 
успешные гостиничные сети демонстрируют, что наибольшим потенциалом 
обладает та корпорация, в которой интересы и философия компании 
совпадают с интересами и потребностями гостей. Для этого важно 
определить характер и ценности компании, которые могут стать критерием 
для эмоционального и рационального выбора клиентом гостиничного 
предприятия. Гость, сориентированный на те же цели, что и отель, 
подсознательно будет более лоялен к бренду и скорее примет гостиничное 
предложение. 

Успешный бренд в гостиничной индустрии возможен только в том 
случае, когда ценности отеля совпадают с ценностями клиентов. Правильно 
продуманная стратегия работы в этом направлении может принести не 
только финансовую отдачу, но и определить перспективные направления 
развития бренда. В результате гостиничные предприятия получают 
стабильное положение на рынке, позитивное восприятие марки, 
информационную прозрачность и, как следствие, увеличение прибыли. 
Направленное развитие бренда является стратегическим преимуществом для 
долгосрочного успешного бизнеса. 

3. Все основные концепции построения бренда и развития компаний 
базируются на увеличении не только прибыли, но и доли рынка. Успешные 
компании и узнаваемые бренды, как правило, занимают либо первую, либо 
вторую позицию в доле рынка. В гостиничной индустрии, как сегменте 
сервисных услуг, доля рынка имеет гораздо меньшее значение, нежели 
прибыль. Как правило, локальный рынок уже разделён между несколькими 
отелями и задача каждого из них – привлечь максимальное количество 
клиентов и продать наибольшее количество услуг для достижения 
практического результата. При этом нужно понимать, что задача у 
конкурентов та же самая. И креативный дизайн брошюр, который, как 
рассчитывает отель, привлечёт к нему внимание, не всегда будет определять 
выбор гостя. 
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4. Гостиницы, являющиеся, по сути, сервисными компаниями, не 
имеют возможности заранее предложить гостю увидеть, услышать, 
попробовать на ощупь то, за что он платит деньги. Этот постулат определяет 
совершенно специфичное позиционирование, методологию и формы 
развития бренда в гостиничной индустрии. Значительную, если не основную 
часть гостиничного предложения рынку формируют ресурсы кадров, 
которые оказывают услуги. Именно поэтому нельзя игнорировать развитие, 
мотивацию персонала, а также предоставление инструментов и технологий 
для эффективной работы. 

Если классические компании нацелены на внешнее развитие бренда, 
коммуникации с клиентом и предоставление информации в первую очередь 
ему, как покупателю, то для гостиничной индустрии первостепенной 
важностью будет внутреннее развитие бренда, создание корпоративной 
культуры и сервисных стандартов.  

Применение в России зарубежного опыта способствует успешному 
созданию гостиничных брендов, что повысит конкурентоспособность 
отечественных средств размещения и благоприятствует развитию 
отечественного туризма. 

Опыт успешного развития внутреннего туризма в развитых 
странах мира и возможности его использования в России (на примере 
Японии). Япония является одной из самых успешных стран мира в сфере 
внутреннего туризма.  В 2005-2013 гг. году при общей численности 
населения около 127 млн. человек, ежегодный поток внутреннего туризма 
составлял свыше 300 млн. (на одного жителя в среднем приходилось более 2 
поездок в год (здесь и далее рассчитано по данным официальной статистики 
Японии). Высокие достижения во внутреннем туризме объясняются многими 
причинами. Большое значение сыграли особенности исторического развития 
страны, долгий период ее закрытости, когда, не имея возможности 
полноценно общаться с внешним миром, японцы научились ценить и 
наслаждаться тем, что есть у них на родине. Круглогодичному развитию 
внутреннего туризма способствуют благоприятные природно-климатические 
условия и наличие разнообразных природных и историко-культурных 
ресурсов для различных видов рекреационной деятельности. Среди 
социально-экономических факторов следует отметить относительно высокий 
уровень доходов население, высокий уровень развития инфраструктуры 
туризма, особенно транспортной, высокую степень организации туристских 
поездок, разнообразие предлагаемых туристских услуг. Создавая тот или 
иной туристский продукт, в Японии в первую очередь ориентируются на 
потребности местного населения, и лишь во вторую - на иностранных 
туристов. 

Чаще всего внутренний туризм в Японии - это групповые (от 40 до 200 
человек) поездки одного дня на экскурсионных автобусах в разные районы 
страны. В том или ином виде это имеет место в других высокоразвитых 
странах мира, но в Японии благодаря компактности территории это 
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приобрело очень большие масштабы. Такие групповые туры очень выгодны 
и туристическим агентствам, и особенно принимающим регионам. 

С 1990-х гг. аналогично другим развитым странах мира в Японии все 
большей популярностью стали пользоваться альтернативные массовым виды 
туризма и рекреации. В отличие от других Азиатских стран, рынок таких 
услуг рассчитан в основном на японских, а не иностранных туристов. 

Для более детального изучения особенностей внутреннего туризма 
были проведены исследования в префектуре Шига, расположенной в 
центральной части острова Хонсю. Префектура слабо вовлечена в 
международный туризм, удельный вес иностранных туристов в общем 
рекреационном потоке составляет всего 0.0026 (средний по Японии - 0.019). 
Несмотря на это, ввиду нахождение на территории префектуры озера Бивы, 
самого большого по площади водного зеркала (674 кв.км) пресноводного 
озера Японии, регион является популярным местом внутреннего туризма и 
отдыха. 

Основываясь на официальные статистических данных, выявлено, что 
годовой рекреационный поток составляет около 40 миллиона человек.  
Рекреационные ресурсы исследуемой территории используются главным 
образом населением префектуры Шига (60% общего рекреационного потока) 
или близлежащих префектур как Киото и Осака. Здесь, как и в других 
префектурах Японии, однодневные поездки преобладают насчитывая 93.1% 
от общего числа прибытий. 

Исследованиями выявлены 4 пика в количестве прибытий: январь -  
традиционный месяц посещения японцами синтоистских храмов, май - 
благоприятные  природно-климатические условия для туризма и  рекреации 
и почти неделя национальных праздников ("золотая" неделя); август- 
максимальный рекреационный поток в связи с каникулярным временем и 
благоприятными условиями для пляжного и водно-спортивного туризма, и 
ноябрь - благоприятные природно-климатические условия и период когда 
листья деревьев, особенно кленов, меняют цвет. Несмотря на различия в 
туристских прибытиях по месяцам, сезонность в туризме (большая проблема 
для Российских и других туристских регионов мира), слабо выражена: на 
лето приходится 27% общего годового рекреационного потока, весну и осень 
по 26% и зиму - 21%.   Слабовыраженная сезонность - не только результат 
природно-климатических условий, но и следствие мер (организационных и 
экономических) проводимых правительством префектуры и 
муниципальными округами направленных на ее смягчение. Таковыми 
являются проведение фестивалей в межсезонье, сезонная изменчивость 
туристских предложений и др. 

В отличие от России и других стран и регионов мира, туристский 
продукт исследуемой префектуры (как и других в Японии) характеризуется 
зрелостью, пространственной дифференциацией и мозаичностью. Его 
зрелость проявляется в том, что на протяжение многих десятилетий, 
особенно в послевоенный период, он эволюционировал от простых форм 
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отдых на побережье до все более разнообразных. В настоящее время на этой 
сравнительно не большой территории можно наблюдать почти все виды 
массового отдыха и туризма (пляжный, культурно- и природно-
познавательный, событийный, спортивный, познавательный, рыболовный и 
др.), и альтернативные как экотуризм, сельский, зеленый и агротуризм. 
Пространственная дифференциация туристского продукта проявляется в том, 
что каждый муниципальный округ и даже отдельные населенные пункты 
представляют свой, отличный от других турпродукт. Мозаичность и 
разнообразие туристско-рекреационных предложений стимулирует поездки 
внутри префектуры и является причиной высоких показателей по количеству 
туристов и отдыхающих. 

Из-за больших природно-климатических, социально-экономических, 
культурно-исторических различий Японии и России, опыт организации 
туризма исследуемой страны трудно применить в регионах РФ. Тем не менее, 
некоторый опыт Японии следует учесть при организации туризма в России.  

В настоящее время туристско-рекреационные предложения отдельных 
регионов и отдельно взятых населенных пунктов РФ мало чем отличаются. 
Это касается и кухни, и сувенирной продукции. Такое состояние 
ограничивает поездки внутри регионов. Для более успешного развития 
внутреннего туризма территории должны двигаться в направлении от 
однообразия туристского продукта к его сезонной и пространственной 
дифференциации и мозаичности. 

Для привлечения туристов в Японии средствами массовой информации 
создается положительный имидж региона и его отдельных локальных 
участков.  В России почти отсутствует (за исключением курортов 
Краснодарского края) информация о природном и культурно-историческом 
рекреационном потенциале регионов и отдельных населенных пунктов. 
Местные органы власти, СМИ, предприниматели и местное население 
должны вместе работать над созданием положительного, отличительного от 
других мест, имиджа своей территории. Это, несомненно, способствует 
усилению интереса к территории и стимулирует туристские поездки. 
Учитывая опыт Японии, можно рекомендовать туристскому бизнесу в 
России сфокусироваться на однодневных групповых экскурсионных турах, 
выгодных как туристскому бизнесу, так и принимающим регионам или 
локальным территориям. 

Несмотря на имеющийся в России потенциал, развитие альтернативных 
видов туризма пока еще находится в зачаточном состоянии. Такие виды 
туризма требуют поддержки региональных и местных органов власти, а они в 
свою очередь должны осознавать, что альтернативные виды туризма наряду с 
экономическими выгодами способны решать социальные и экологические 
проблемы. 

В Японии региональные и муниципальные органы власти при 
организации туристско-рекреационной деятельности учитывают результаты 
научных исследований.  В России роль науки в развитии туризма отдельно 
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взятых регионов или населенных пунктов или отсутствует, или очень слаба. 
Учитывая опыт стран с успешным развитием внутреннего туризма, роль 
науки должна быть основополагающей в принятии органами власти решений 
относительно развития туризма. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Несмотря на 
социальную, культурную и экономическую значимость внутреннего туризма 
для развитие России и ее отдельных территорий, данная индустрия 
сталкивается с большими проблемами в ее поступательном развитии. 
Успешный мировой опыт отдельных зарубежных стран дает возможность по-
новому взглянуть на проблемы отечественного туризма и гостеприимства и 
предложить ключевые направления, способные сделать Россию более 
успешной в этой сфере.  

Глобализация экономики приводит к тому, что в настоящее время 
туристский и гостиничный бизнес России требует создания гибких 
ответственных предприятий, основывающих свою деятельность на 
современных научно обоснованных стратегиях развития и способных к 
реформированию с учетом положительного зарубежного опыта для того, 
чтобы ответить на новые требования и возможности. Современные 
гостиничные предприятия России должны больше инвестировать в 
улучшение качества сервиса и повышение воспринимаемой клиентами 
ценности, чтобы достигнуть наиболее полной удовлетворённости 
потребителя и сформировать лояльность. Качественные отношения с 
клиентами создадут положительную устную рекламу и увеличат повторные 
визиты клиентов, формируя устойчивую клиентскую базу и возвратный 
бизнес для гостиничных предприятий. 

Используя опыт Японии, можно предположить, что создание 
туристскими предприятиями совместно с принимающими территориями 
пространственно дифференцированного и изменчивого по сезонам 
туристского продукта, а также формирование положительного, отличного от 
других, туристского имиджа территории способствует росту поездок с 
туристскими целями внутри страны. 

Учитывая мировой опыт, можно утверждать, что достижения 
индустрии туризма и гостеприимства в России во многом зависят от того, как 
тесно будут взаимодействовать местные и региональное органы власти, 
бизнес и научное сообщество в направлении поиска путей успешного 
развития индустрии туризма и гостеприимства. 

 
Список использованных источников: 

 
1. Ильина Е.Л., Латкин А.Н. Современное стратегическое управление 

в гостиничном бизнесе: конспект лекций. – М.: ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», 2010. 



254 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

2. Кошелева А.И. Анализ развития внутреннего рынка туристских 
услуг в РФ // Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, 
Конкуренция» – 2012 – № 2. 

3. Кошелева А.И. Организационно-экономический механизм развития 
индустрии гостеприимства и туризма (на примере г. Москвы) // Двадцать 
шестые Международные Плехановские чтения (18-21 февраля 2013 г.): 
тезисы докладов аспирантов.- М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
2013. 

4. Литвиненко Т.В. Tуризм и рекреация в регионе озера Бива (Япония) 
// Известия РАН. Серия географическая , 2009, № 6. C.31-45. 

5. Материалы Всемирной туристской организации (UNWTO) 
[электронный ресурс] – Режим доступа: http://media.unwto.org/ru 

6. Попов Л.А., Кошелева А.И. Организация развития индустрии 
гостеприимства и туризма в Российской Федерации // «Экономические и 
социальные науки: прошлое, настоящее и будущее». Материалы I 
Международной заочной научно-практической конференции 10 апреля 2012 
г., - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012. 

7. Скобкин С.С. Проблемы роста российской отрасли гостеприимства 
и туризма. ОАО "Институт микроэкономики". Микроэкономика. 
Всероссийский научно - практический журнал. № 5, Москва, 2012.  

8. Стокгольмская школа экономики (Stockholm School of Economics) 
[электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.sserussia.org/ru/publishing/books/ 

9. Федеральной службы государственной статистики. Официальный 
сайт [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru - Дата 
обращения: 15.01.2014. 

10. Федеральное Агентство по Туризму (Ростуризм). - Режим доступа: 
http:// http://www.russiatourism.ru/ - Дата обращения: 18.01.2014. 

11. Якунин В.Н. Религиозный туризм в России: проблемы изучения и 
развития на современном этапе. Наука - промышленности и сервису. 2012. № 
6-3. С. 333-337. 

12. Clark, R., Hartline, M., Jones, K. (2009), The effects of leadership style 
on hotel employees’ commitment to service quality, Cornell Hospitality Quarterly, 
50(2), pp. 212-216. 

13. Interfax [электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.interfax.ru/tourism/ - Дата обращения: 15.01.2014 

14. Jonsson, C., Devonish, D., (2009), An exploratory study of competitive 
strategies among hotels in a small developing Caribbean state. International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(4), pp. 495-497.  

15. http://www.tourprom.ru/pressrelease/3061/ - Дата обращения: 
18.01.2014 

 



255 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

Л.А. Попов, Е.Л. Ильина, А.И Кошелева, А.Н. Латкин, Т.В. 
Литвиненко. Использование зарубежного опыта для успешного развития 
индустрии туризма и гостеприимства в России. Статья направлена на 
выявление зарубежного опыта развития некоторых аспектов туризма и 
гостеприимства и возможностей его применения в России. Особое внимание 
уделяется предложениям по применению зарубежного опыта создания 
брендов гостиничных предприятий и повышения их 
клиентоориентированности, а также использованию японского опыта 
организации внутреннего туризма. 
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Литвиненко. Використання зарубіжного досвіду для успішного розвитку 
індустрії туризму і гостинності в Росії. Стаття спрямована на виявлення 
зарубіжного досвіду розвитку деяких аспектів туризму і гостинності та 
можливостей його застосування в Росії. Особлива увага приділяється 
пропозиціям щодо застосування зарубіжного досвіду створення брендів 
готельних підприємств та підвищення їх клієнтоорієнтованості, а також 
використання японського досвіду організації внутрішнього туризму. 
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Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, 

корисні копалини, промислове комплексоутворення. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Суспільно-географічне дослідження 

природно-ресурсного потенціалу регіону розкриває територіальні тенденції, 
особливості та закономірності утворення промислових комплексів. 
Дослідження в цій галузі спрямоване на виявлення впливу природних 
ресурсів на територіальну організацію промисловості, галузеву структуру 
господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічною основою дослідження природно-ресурсного потенціалу 
регіону стали теоретичні та прикладні розробки фахівців у галузі суспільної 
географії –В. Руденка, М. Хвесика, І. Бистрякова. Значний внесок у 
вивчення природно-ресурсного потенціалу Рівненської області зробили І. 
Коротун, Л. Коротун, К. Геренчук, Г. Купалова та ін. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою 
написання статті є аналіз природно-ресурсного потенціалу Рівненської 
області та вплив останнього на промислове комплексоутворення регіону, 
визначення проблем і пріоритетних напрямків використання природних 
ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Природно-ресурсний потенціал 
становить природно-історичну основу процесу виробництва та має істотний 
вплив на галузеву структуру суспільного господарства та промислового 
комплексоутворення. Рівненська область належить до групи найбідніших у 
природному відношенні поліських областей України. Вона має досить 
різноманітну структуру природних ресурсів, але загальна величина їх 
запасів незначна, а ефективність використання невисока. За результатами 
досліджень науковців Національного інституту стратегічних досліджень 
НАН України, яка грунтується на абсолютній оцінці шести основних видів 
природних ресурсів (мінеральні, водні, земельні, лісові, фауністичні, 
природно-рекреаційні), здійсненій В. П. Руденком, коефіцієнт 
забезпеченості Рівненської області інтегральним природно-ресурсним 
потенціалом складає 52,9% при середньому по Україні 100%. За цим 
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показником область займає передостаннє місце порівно з іншими регіонами. 
Тим часом, Рівненщина краще забезпечена окремими видами ресурсів, 
зокрема фауністичними, лісовими. 

 

 
Рис. 1 - Інтегральний коефіцієнт забезпеченості ПРП за регіонами 

України. 
Рівненська область відрізняється різноманітністю природно-

ресурсного потенціалу. Якщо весь цей потенціал прийняти за 100%, то, за 
оцінкою В. П. Руденка, в області має такий компонентний розподіл 
ресурсів: мінеральні - 5,00%, водні - 16,45, земельні - 55,01, лісові - 16,14, 
фауністичні - 0,75 і природно-рекреаційні - 6,65%  

Геологічна будова і рельєф. Територія області являє собою частину 
Східноєвропейської платформи. Вона розташована в межах чотирьох 
тектонічних структур - Українського щита, Волино-Подільської плити, 
Галицько-Волинської западини, Прип’ятського прогину. 

Поверхня Рівненщини являє собою рівнину, що знижується з півдня 
на північ та характеризується поверхнею з абсолютними висотами від 372 м 
на крайньому південному заході (поблизу с. Дружба Радивилівського 
району) до 134 м на півночі, при виході р. Горинь на територію Білорусі. За 
пересічною висотою (134 м над рівнем моря) досліджувана територія є 
найнижчою серед областей України. Особливості геологічної історії і 
розвитку платформенних структур зумовили своєрідну ярусність рівнинної 
поверхні Рівненщини, де з півночі на південь послідовно простежуються: 
низовина Рівненського Полісся, Волинська височина, рівнина Малого 
Полісся та відгалуження північного уступу Подільського плато. Отже, в 
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орографічному відношенні територію Рівненської області можна поділити 
на дві частини – північну та південну.  

 

 
Рис.2 Компонентний розподіл природних ресурсів Рівненської 

області (побудовано за даними[4]) 
 
Тривала геологічна історія має прояв в особливостях відкладів 

окремих корисних копалин. В області розвідано більше 600 родовищ 18 
видів корисних копалин. З них на сьогодні експлуатуються понад 100 
родовищ. У ресурсному потенціалі найбільш широко представлена 
будівельна мінеральна сировина. 

Серед паливно-енергетичних мінеральних ресурсів області чільне 
місце належить торфу, загальні запаси якого оцінюються у 180 млн т (18% 
від загальнодержавних, 399 розвіданих родовищ), що дозволяє повністю 
забезпечувати потреби господарського комплексу регіону в цьому виді 
палива. Основні родовища пов’язані з низинними болотами і зосереджені у 
північній частині області, де виділяються родовища Морочне, Дубняки, 
Кремінне. Значні торфові масиви знаходяться у басейні р.Веселуха (Радно, 
Коза-Березина), на Случ-Горинському межиріччі (Чемерне), у басейні 
Ствиги (Білля, Стеризівка) тощо. Дещо менші за масштабами і запасами 
торфу родовища Малого Полісся (Верба, Майдан, Ступне та ін.) і вже 
зовсім невеликі торфовища розробляються у межах лісостепової частини 
області, де вони зустрічаються виключно у заплавах річкових долин, а 
потужність торфових шарів не перевищує 1,5-2,5 м. Торфи Рівненщини 
мають досить високу якість (зольність не перевищує 5-28%).  

Якщо говорити про рудні корисні копалини, то на території 
Рівненської області відсутні промислово важливі їх родовища. Але 
перспективи виявлення деяких металічних корисних копалин є досить 
значними. Зокрема, вони пов’язані з самородною мідною мінералізацією з 
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дуже високою чистотою (99%) у траповій формації Волинського рудного 
району, де вже визначились два рудні вузли: Рафалівський в Рівненській та 
Гірницький у Волинській областях.  

Нерудні корисні копалини - найчисельніша, найрізноманітніша і 
найбільш освоєна група корисних копалин на території Рівненщини. Вона 
об’єднує понад 120 родовищ області. Різні за походженням та за умовами і 
віком утворення, ці копалини мають різне призначення, забезпечуючи 
потреби багатьох галузей народного господарства. 

На території області розвідані запаси будівельного каменю, що 
призначений для виготовлення буту та щебеню і широко використовується 
при шляховому будівництві, виготовленні бетонів. Всього в області 
налічується 35 родовищ кристалічних порід, з яких 25 розробляється. 
Головним джерелом кам’яного будівельного матеріалу виступають численні 
родовища гранітів (Балашівка, Корець, Рокитне, Томашгород, Вири, 
Клесів), кварцевих діоритів (Томашгород, Клесів) та ін. Унікальними в 
Україні є рівненські базальти, які смугою (ширина до 10-15 км) тягнуться 
від Славути до Кузнецовська, утворюючи 7 родовищ базальтів, з яких 
сьогодні розробляються 5, зокрема: Берестовецьке, Івано-Долинське та 
Великомидське в Костопільському та Рафалівське і Полицьке у 
Володимирецькому районах.  

Лицювальний камінь, джерелом якого виступають родовища габро, 
діоритів і гранітів, поширений в основному на сході області. Масиви 
гранітів зосереджені в Сарненському та Корецькому районах, в межах яких 
детально розвідані родовища: Клесівське, Осмалінське, Церковне, Вирівське 
та Корецьке. Родовища темного декоративного каменю: Кисорицьке в 
Рокитнівському, Ясногірське – Сарненському та Броніславське – 
Березнівському районах представлені діабазами та габроїдами. Сировина 
для виготовлення цегли та черепиці (певні різновиди глин та суглинків) 
розвідана більш як у 50 родовищах, основна маса яких зосереджена у 
південній та центральній частинах області. Основні запаси сировини 
сконцентровані в Полицях, Микитичах, Новосілках, Будеражі, Богданівці, 
Дивені, Корці та ін.) [2]. Наявність вищезазначених нерудних корисних 
копалин стали передумовою формування Сарненського промислового 
вузла, який спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, а також 
Рокитненського та Костопільського центрів. 

Керамічна сировина представлена родовищами первинних каолінів, 
що зосереджені в селах Мочулянка, Більчаки, Остки, Клесів, Здовбиця, 
Заруддя, Хотин. Особливе місце посідають виявлені в області супутники 
базальтів - цеолітоносні туфові породи, що мають широке розповсюдження 
на території Рівненщини, але видобуваються лише на Полицькому та 
Іванчівському родовищах у Володимирецькому районі. [1]. 

Карбонатна сировина призначена для виробництва будівельного 
вапна і представлена переважно крейдою і вапняками. Основні родовища 
зосереджені у центральній і південній частинах області. Запаси крейди, що 
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розвідані на 6 родовищах, становлять біля 300 млн т. Однак, експлуатується 
лише Любомирське родовище, що розробляється ВАТ “Любомирський 
вапняно-силікатний завод”. Останнє постачає сировину для найбільшого в 
Україні цементно-шиферного комбінату ВАТ “Волинь” та визначає 
спеціалізацію Здолбунівського промислового вузла.  

Цементна сировина, що представлена карбонатними та глинистими  
породами, зосереджена на 53 родовищах. Розробка цегельної сировини 
здійснюється в Рівненсько-Здолбунівському вузлі та Острозькому центрі на 
10 родовищах - Старомильськ, Кургани, Могиляни, Корнин та ін. 

Сировиною для виробництва скла є найбільш чисті різновиди дрібних 
кварцевих пісків, що зустрічаються серед флювіогляціальних відкладів 
поліської частини області. Детально розвідані та експлуатуються ВАТ 
„Рокитнівський склозавод” два родовища: Рокитнівське-І і Рокитнівське-ІІ 
із залишковими запасами біля 1 млн тонн. 

Будівельні піски поширені практично по всій території області. В 
області зареєстровано 52 родовища будівельних пісків [1]. Видобуток пісків 
здійснюється Рівненською АЕС на Сопачівському родовищі у 
Володимирецькому районі (Кузнецовський центр), ВАТ „Любомирський 
ВСЗ” – на Любомирському в Рівненському (Рівненсько-Здолбунівський 
вузол),  фермерським господарством „Марічка” – на Малолюбашському в 
Костопільському  та ТОВ „Нерудпром ЛТД” – на Коршівському в 
Здолбунівському районах [1].  

Співставлення середніх обсягів щорічного видобутку будівельних 
матеріалів з прийнятими на баланс запасами дозволяє стверджувати, що 
практично з усіх видів будівельної сировини господарство області 
забезпечене щонайменше на 50-100 років (менше - керамічною та скляною 
сировиною) [2], що є передумовою формування Рівненсько-
Здолбунівського, Сарненського вузлів та Костопільського, Рокитнівського 
центрів. 

На території Рівненської області виявлені досить перспективні для 
промислового видобутку запаси фосфоритів, що мають в межах області дві 
перспективні площі: одна лежить на захід від лінії Клевань - Великий 
Стидин, а друга - на південь від лінії Здолбунів-Тайкури-Посягва. Також 
перспективною ділянкою є Милятинська в Острозькому районі, де 
завершено пошуково-розвідувальні роботи. [1]. 

В північних районах Рівненщини розвідано 37 родовищ сапропелю - 
цінного природного, екологічно чистого планктонного біостимулятору, 
запаси яких становлять 6,2 млн т.  

Північна частина досліджуваного регіону (Зарічненський та 
Володимирецький райони) вважається сьогодні найперспективнішою в 
межах України на виявлення корінних родовищ алмазів. В 1975 році біля 
села Кухітська Воля Зарічненського району було виявлено перший 
кімберлітовий прояв. Проте до цього часу виявити корінні родовища 
кімберлітових тіл не вдалося.  
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Рівненська область, єдина в Україні, має запаси напівдорогоцінного 
каменю бурштину, що експлуатуються на двох родовищах - Клесівському 
(Сарненський район) та Вільному (Дубровицький район), які сьогодні 
розробляються державним підприємством «Бурштин України» [1]. 

Регіон має значні ресурси підземних прісних та мінеральних вод. У 
розрахунку на одну особу населення, запаси прісних підземних вод в 2,5 
рази перевищують середній показник по Україні. З мінеральних вод 
найбільше поширення в області мають хлоридно-натрієві питні води 
миргородського типу, запаси яких розвідані в селах Жобрин, Олександрія 
Рівненського, селищі Степань Сарненського районів та м.Острозі. Менш 
поширені сульфатно-натрієві води (с.Берег). В середньому мінеральні 
ресурси Рівненщини займають 5 % від всього природо ресурсного 
потенціалу області. Цей показник набагато нижчий від середньо 
українського (28,3%) . 

Водне господарство має значний вплив на розвиток і розміщення 
продуктивних сил. Рівненська область багата водними ресурсами.  

Показники забезпеченості водними ресурсами в розрахунку на 1 кв. 
км території та на 1 мешканця області вищі від середньоукраїнських у 1,3-
1,9 рази. Гідрографічна мережа області налічує 171 річку, загальна довжина 
яких складає 4,5 тис. кілометрів, з них одна велика - р. Прип’ять, шість 
середніх - р. Стир, р. Іква, р. Горинь, р. Случ, р. Ствига, р. Льва та 164 малих 
річки. В області налічується 53 озера, площа водного дзеркала яких 
становить 1 га і більше. Загальна площа цих природних водойм становить 
2660 га, а сумарний об’єм води - майже 131 млн. м3. Серед найбільших озер 
області – Нобель (499 га), Біле (453 га), Острівське (112 га). В області 
налічується 12 водосховищ, загальною площею 3274,07 га, сумарним 
об’ємом води 50,98 млн. м3. Найбільші водосховища: Хрінницьке на р. Стир 
і Млинівське на р. Іква. В області налічується 962 ставки, які займають 
площу 8,8 тис. га і акумулюють 99,2 млн. м3 води. 

Якщо говорити про водокористування, зокрема для виробничих 
потреб, найбільші споживання води маємо в м. Кузнецовськ, що пов’язано з 
розміщенням Рівненської АЕС, а також в Зарічненському, Дубенському, 
Здолбунівському, Рівненському районах та м.Рівне та Дубно, де 
концентрація промислових підприємств більша ніж в інших районах. Забір 
води за галузями економіки в області у 2012 р. склав: у промисловості – 77,8 
млн. м3, сільському господарстві – 100,8 млн. м3, житлово-комунальному 
господарстві – 26,4 млн. м3, в інших галузях – 2,1 млн. м3. Найбільше води 
споживають електроенергетика, сільське господарство, хімічна та 
нафтохімічна промисловість. 
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Рис. Використання води підприємствами за галузями економіки, млн.м3 
(побудовано за даними [3]) 
 
 

з неї на Галузь економіки Викор
истано 

води побут
ово- 

питні 
потре

вироб
ничі 

потр
еби Електроенергетика 55,75 0,612 55,14 

Вугільна промисловість - - - 
Металургійна промисловість - - - 

Хімічна та нафтохімічна 6,909 0,745 6,164 
Машинобудування 0,155 0,131 0,024 
Нафтогазова промисловість - - - 
Житлово-комунальне 21,83 19,93 1,776 
Сільське господарство 79,78 0,234 21,44 
Харчова промисловість 1,952 0,110 1,842 
Транспорт 0,995 0,725 0,039 

Промисловість будівельних 2,047 0,165 1,883 
Інші галузі 2,482 1,278 1,232 
Всього 171,9 23,93 89,54 

 
Земельні ресурси, що складають 55% від всього природно-ресурсного 

потенціалу країни, займають провідне місце в області. За даними головного 
управління Держземагенства у Рівненській області загальна площа земель 
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області становить 2005,1 тис. га, з них: 46,4 % займають сільськогосподарські 
угіддя, 40,1 % - ліси та інші лісовкриті площі, 2,9 % - забудовані землі, 5,2 % 
- відкриті заболочені землі, 1,6 % - відкриті землі без рослинного покриву або 
з незначним рослинним покривом, 1,6 % - інші землі, 2,2 % - території, 
покриті поверхневими водами. 

Станом на 01.01.2012 р. загальна площа земель лісогосподарського 
призначення області становила 861,4 тис. га. Лісистість області складає 36%. 
Проте лісові ресурси в області розміщені дуже нерівномірно і в основному 
зосереджені в її північній частині. Якщо у Березнівському Сарнинському, 
Володимирецькому, Дубровицькому і Зарічненському районах лісами 
покрито 40-50 % загальної площі, а в Рокитнівському навіть 65%, то 
лісистість лісостепових районів не перевищує 25%, знижуючись у 
Гощанському районі до 6%. (Рис. 4) Наявність значних лісових ресурсів є 
передумовою формування й розвитку лісопромислового комплексу північної 
частини  регіону, а також функціонування деревообробних кластерів.   

Характеризуючи природно-ресурсний потенціал Рівненщини, можна 
виділити ряд недоліків, які впливають на ефективність виробництва. Так, 
інтенсивна розробка родовищ призвела до вичерпання в значній мірі самих і 
копалин і до негативних екологічних наслідків - змін ландшафтів, й 
посилення техногенного навантаження на  довкілля, зайняття земельних 
площ добувними підприємствами, забруднення навколишнього середовища.  

 
Рис 4. Частка Земель лісового фонду Рівненської області. 
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Аналізуючи 
вищезазначене, можна  з впевненістю сказати, що особливості геологічної 
будови і рельєфу території, наявність різноманітних корисних копалин, 
водних та лісових ресурсів зумовлюють відмінності у розвитку та 
спеціалізації господарства Рівненської області, системи розселення та 
транспортної мережі, що в свою чергу викликає наявність певних 
особливостей у промисловому комплексоутворенні області. В свою чергу, 
запаси нерудних будівельних корисних копалин, лісові, водні, рибні та 
тваринні ресурси, якими багата Рівненська область, відіграють важливу роль 
в її економіці, компенсуючи недостатній розвиток промислового комплексу, 
дозволяють нарощувати обсяги виробництва і експорту та формують 
своєрідну галузеву та територіальну структуру господарства. Промислове 
виробництво Рівненської області розміщене вкрай нерівномірно. Генезис та 
подальший розвиток промислового виробництва регіону територіально був і 
значною мірою залишається приуроченим до покладів гранітів, базальтів, 
габро, кварцевих діоритів, каолінів, вапняків, крейди та інших корисних 
копалин на півдні та південному-сході. Північна частина області в 
промисловому відношенні малоосвоєна. Отже, з господарських позицій 
територія області умовно може бути розділена на два нерівноцінних райони - 
Північний та Південний, межа між якими проходить між Рівненським 
Поліссям і Лісостепом. 
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КичаА.С. Природно-ресурсний потенціал як чинник промислового 

комплексоутворення Рівненської області. 
Проаналізована територіальна специфіка природно-ресурсного 

потенціалу Рівненської області. Розкрита роль природо-ресурсного 
потенціалу, як чинника промислового комплексоутворення. Визначені 
проблеми та пріоритетні напрямки використання природних ресурсів. 

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, 
корисні копалини, промислове комплексоутворення. 
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Кыча А.С. Природно-ресурсный потенциал как фактор 
промышленного комплексообразования Ровенской области. 

Проанализирована территориальная специфика природно-ресурсного 
потенциала Ровенской области. Раскрыта роль природно-ресурсного 
потенциала, как фактора промышленного комплексообразования. 
Определены проблемы и приоритетные направления использования 
природных ресурсов. 

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, природные ресурсы, 
полезные ископаемые, промышленное комплексообразования. 

A.S. Kicha Natural resource potential like a factor of industrial complex 
formation in Rivnenska region. 

Territorial specificity of natural resource potential of Rivnenska region is 
analyzed. A role of national resource potential as a factor of industrial complex 
formation is described in the article. Priorities and problems for the use natural 
resources are defined. 

Keywords: natural resources potential, natural resources, minerals, industrial 
complexes. 
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Серга Т.О., асп. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ВПЛИВ ПРИРОДНОГО ФАКТОРУ НА БУДІВЕЛЬНО-

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ключові слова: будівельно-індустріальний комплекс, будівництво, природні 

ресурси, природні умови. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Будівельно-індустріальний комплекс 

об’єднує систему підприємств і галузей, продукція яких призначається для 
капітального будівництва у сферах промисловості, сільського господарства, 
транспорту, а також для потреб житлово-комунального господарства та всіх 
інших сфер людської діяльності [2, с. 10]. Він відіграє важливу роль у 
господарському комплексу країни. Особливості його формування залежать від 
природних ресурсів, економіко-географічного положення, розташування 
населених пунктів. Природний фактор в значній мірі впливає на спеціалізацію та 
розміщення окремих складових будівельно-індустріального комплексу. 

Дослідження природного фактору впливу на будівельно-індустріальний 
комплекс сприяє налагодженню роботи комплексу в цілому та його складовим, 
враховуючи наявні природні умови та ресурси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням будівельної 
індустрії займалися в радянській науці займались такі вчені, як Ю.Г. Саушкін, А. 
Г. Буренстам, Е. Г. Григор’єва та ін. Серед українських вчених, які досліджували 
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будівельно-індустріальний комплекс можна виділити З.О. Маніва, Я.І. 
Жупанського, Ю.Д. Качаєва, І.П. Бобрович,   О.І. Удовенка та ін.   

Детальними дослідженнями будівельної індустрії займаються Й.А. Бурка та 
В.Й. Бурка. На базі Чернівецького державного університету імені Юрія 
Федьковича, вони видали ряд монографій, присвячених географії будівельної 
індустрії України  в цілому та на регіональному рівні (на прикладі Карпатського 
економічного району).  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою написання 
статті є дослідження впливу природного фактору на будівельно-індустріальний 
комплекс Київської області. 

Виклад основного матеріалу. Формування будівельно-індустріального 
комплексу безпосередньо залежить від природних умов і ресурсів. Як зазначає 
Й.А. Бурка у свої монографії «Основи географії будівельної індустрії України», 
можна виділити два аспекти впливу природних умов і ресурсів на розвиток і 
розміщення будівельної індустрії. Це опосередкований вплив, коли природні 
умови і ресурси не мають прямої дії на виробничий процес у будівництві, та 
безпосередній, коли з їх впливом пов’язані розвиток і розміщення процесу 
будівництва й матеріальних баз будівельної індустрії. Чимало галузей 
господарства формуються на основі видобутку та переробки природних 
корисних копалин і використанні природних умов, саме тому об’єкти їх 
виробничої діяльності зводять на території поширення цих ресурсів.  Наявність 
великого родовища, в якому якісна сировина формує сприятливі умови для 
крупного зосередження виробництва, опосередковано впливає на формування 
потужних матеріальних баз БІК. Якщо ж родовища невеликі, розрізнені по 
території, то характер будівництва буде розосередженим. Використання 
рекреаційних ресурсів обумовлює утворення матеріальної бази БІК, яка має 
відповідну спеціалізацію – будівництво оздоровчих комплексів. Галузі, що 
використовують сільськогосподарські землі, лісові та водні ресурси, формують 
умови для розвитку розосередженого й площинного характеру будівництва [1, с. 
60].  

 Отже, природний фактор впливає на будівельно-індустріальний комплекс у 
формі впливу на формування промисловості будівельних матеріалів та на процес 
будівництва.  

Територія Київської області розташована в межах таких крупних структурно-
геологічних районів, як Український кристалічний щит (включаючи північно-
східний схил щита) та Дніпровсько-Донецька западина.  

Важливий вплив на розвиток будівельної індустрії має також сейсмічність 
території. Київська область не є активною зоною землетрусів, однак контур 
ізосейсти до 5 балів по шкалі Ріхтера проходить по лінії Берестечко-Рівне-Київ-
Переяслав-Хмельницький-Дніпропетровськ. Причиною землетрусів є переважно 
тектонічні рухи в горах Вранча. 

Рельєф впливає на вибір території, що відводиться під будівництво, на 
масштаби майбутнього будівництва, на рівень складності прокладання усіх 
комунікацій та під’їзних шляхів, а також на собівартість підготовки поверхні. 
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Вплив рельєфу відчутний не лише при будівництві, від нього залежать умови 
виявлення та розробки родовищ корисних копалин (в тому числі будівельних ). 
Рельєф формує територіальну організацію будівельно-індустріального 
комплексу регіону. Характер рельєфу має беззаперечний зв'язок з кліматичними, 
водними, лісовими ресурсами, із заболоченістю території та її 
водозабезпеченістю. Всі ці фактори прямо впливають на розміщення об’єктів 
будівництва та їх вартість. 

У геоморфологічному відношенні Київська область представлена: на півночі 
– Поліською низовиною, на північному заході – Придніпровською височиною, 
Лівобережна (східна) частина області знаходиться в межах Придніпровської 
низовини. 

Рельєф Київської області робить її територію придатною для спорудження 
будівель та споруд, а також прокладання транспортних шляхів та ліній зв’язку. 
Однак специфічні форми мікрорельєфу Поліської та Придніпровської низовин, а 
саме горбоподібні підвищення, вали, моренні гряди, ози та інші форми поверхні, 
що за своїм генезисом пов’язані з водно-льодовиковою діяльністю, можуть 
впливати на собівартість окремих об’єктів будівництва. Інші форми рельєфу, 
такі як дюни, вали, горби, створені під впливом еолових процесів та утворені 
здебільшого кварцовими пісками, зустрічаються в долині Прип’яті.   

Для більшості височин, в тому числі й для Придніпровської, характерні 
ерозійні форми рельєфу. На територіях активної людської діяльності утворились 
крупно масштабні форми рельєфу антропогенного походження, зокрема відвали, 
земляні насипи, котловани, канали тощо. Частини височин, що знаходяться на 
окраїні, тобто схилові, і є перехідними до низовин, часто мають круті уступи, що 
можуть викликати проблеми при прокладанні комунікаційних систем. Загалом 
же рельєф Київської області є придатним для розвитку БІК, в тому числі для 
ведення великомасштабного зосередженого будівництва. В місцях виходу на 
поверхню мінеральних будівельних матеріалів, при доступності їх видобутку, 
розвивається також й інша складова комплексу – промисловість будівельних 
матеріалів [1, с. 65-71].   

  Київська область відноситься до областей, мало забезпечених корисними 
копалинами. Мінерально-сировинна база області складається з паливно-
енергетичних корисних копалин (торф), корисних копалин, що 
використовуються як будівельні матеріали, а також руд рідкісних металів, 
питних, технічних та мінеральних вод.На території області розташовано 184 
родовища і 3 об’єкти обліку по 7 видах мінеральних будівельних матеріалів. 

Єдине на території Київщини родовище облицювального каменю 
розташоване під Богуславом, його запаси становлять 4844,75 тис.м3 
промислових категорій А+В+С1. Однак потреби області в облицювальному 
камені задовольняються ввезенням даного матеріалу з Дніпропетровської, 
Житомирської, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей. 

 На території області розташовано 2 родовища гіпсу – Миронівське та 
Білоцерківське. 
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Сировина для керамзитового виробництва, а саме глини, представлена на 3 
родовищах області. 

Забезпеченість Київщини будівельними пісками задовольняє потреби 
області, а також дає можливість вивозити їх в Кіровоградську, Хмельницьку та 
Черкаську області. Кількість родовищ складає 38. 

 Для потреб цегельно-черепичної промисловості використовуються 111 
родовищ, запаси яких складають 188,1 млн.м3 промислових категорій 
А+В+С1[3]. 

Будівельний комплекс, більше ніж деякі інші, знаходиться під впливом 
погодних та кліматичних умов, адже велика частина виробничого процесу 
здійснюється саме під відкритим небом. Складність природних умов 
будівництва  погіршує ритмічність виробничого процесу, впливаючи на терміни 
та вартість будівництва.  

Клімат Київської області помірно континентальний, м’який, 
характеризується достатньою вологістю повітря. 

На умови виробництва, величину матеріальних і трудових затрат в 
будівництві впливають територіальні та сезонні кліматичні відмінності. Середня 
температура найхолоднішого місяця – січні – на території області становить -6°. 
Від’ємні середньомісячні температури утримуються на території Київщини 
протягом трьох місяців – з грудня по лютий. Даний період вважається найменш 
сприятливим для будівельних робіт. Промерзання ґрунту ускладнює земляні 
роботи, завантажувальні та розвантажувальні роботи  сипучих будівельних 
матеріалів також ускладнюється. В’яжучі матеріали необхідно підігрівати. Все 
це призводить до зниження продуктивності праці, погіршення якості робіт. 

Температурні властивості території потрібно також враховувати при 
проектуванні будівель та споруд, адже абсолютні мінімуми температур на 
території області складають -32-33 °. Вимоги до будівельних матеріалів мають 
бути відповідними –  висока морозостійкість, теплопровідність, повітряно-
проникність, волого поглинання.  

Середні температури липня (найтеплішого місяця) складають на території 
Київської області +19,5°. Тривалість теплого періоду може сягати шести місяців 
(з середини квітня до середини жовтня), а інколи й довше. Цей період 
вважається найбільш сприятливим для проведення будівельно-монтажних робіт, 
видобутку та виробництва будівельних матеріалів. 

Середньорічна кількість опадів складає 500-600 мм, що характерно для даної 
природної зони. Більшість опадів випадає влітку. Така особливість є важливою 
для будівельної індустрії, оскільки дощі та зливи у теплу пору року можуть 
викликати необхідність перерв в роботі та ускладнення процесу доставки та 
збереження будівельних матеріалів (адже волога може впливати на якість певних 
будівельних матеріалів). 

Зима на території України характеризується сильними вітрами, подекуди 
хуртовинами. Не виключенням є й Київська область. У поєднанні зі сніговими 
опадами такі природні особливості створюють несприятливі умови для 
виробничої діяльності комплексу. 
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Як зазначає Й.А. Бурка, при будівництві необхідно враховувати й вітровий 
режим при орієнтації вулиць, особливо при розміщенні поблизу житлових 
масивів тих підприємств, що викидають в атмосферу відходи з хімічними 
елементами, різні гази, дим, розпилені частинки або поширюють неприємний 
запах. Однак вплив вітрового режиму здебільшого не враховується в практиці 
будівництва, що, в свою чергу, позначається на санітарному стані прилеглих 
житлових об’єктів. 

Правильне врахування впливу кліматичних умов при плануванні окремих 
стадій будівельних і монтажних робіт дає значний економічний ефект [1, с. 71-
73]. 

Вплив водних ресурсів на сам процес будівництва є незначним,   оскільки 
для нього не потрібно великої кількості води, а до якості води ( її хімічним 
складом, чистотою) не ставляться особливі вимоги. Проте вибір майданчика під 
будівництво багато в чому залежить від водних ресурсів: глибина залягання 
підземних вод, наявність великих водних об’єктів поблизу будівництва та їх 
гідрологічний режим – це та багато іншого може істотно вплинути на 
розміщення об’єктів будівництва, галузеву структуру підприємств комплексу та 
їх технології. 

В основі гідрологічних ресурсів області лежить річкова система, яка на 
території Київської області є достатньо густою і представлена 177 річками 
протяжністю понад 10 км. Головною водною артерією області є річка Дніпро, 
зокрема його середня течія, протяжність якої на території Київщини складає 246 
км. Її головними  притоками в межах області є Тетерів, Ірпінь, Прип’ять , 
Стугна, Рось, Десна та Трубіж та інші. На території Ставищенського району 
області бере початок річка Гнілий Тікич, що відноситься до басейну Південного 
Бугу. Також водні ресурси Київщини представлені Київським та частково 
Канівським водосховищами, які регулюють течію Дніпра на цій території і 
слугують важливими господарськими об’єктами. Водосховища істотно змінили 
конфігурацію берегів річок, особливо Дніпра. На його берегах утворились 
ділянки території, придатні для господарського використання, в тому числі і для 
будівництва. Загалом в межах області нараховується 13 водосховищ та більше 
2000 озер.   

Окремо варто зазначити, що річка Прип’ять, що протікає територією області, 
несе у своїх водах радіацію, вимиту з 30-кілометрової зони, яка осідає на дні 
Дніпра та Київського водосховища. 

Кар’єри по видобутку будівельних матеріалів розміщені здебільшого і 
долинах і руслах річок. Це дає можливість використовувати річки для 
транспортування цих матеріалів.  

До числа заходів по використанню річок, відноситься будівництво 
гідротехнічних споруд і їх систем з метою регулювання стоку, закріпленню 
берегів, захисту від можливих повеней. Це ще раз доводить важливу роль 
будівельно-індустріального комплексу в господарстві країни. 
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Лісові ресурси виступають для потреб будівельно-індустріального комплексу 
як будівельний матеріал і фактор, що має вплив на розміщення будівельних 
об’єктів.  

Україна відноситься до держав мало забезпечених лісовими ресурсами. До 
цього призвела людська діяльність, а також погіршення екологічної ситуації (що 
теж є наслідком діяльності людини). Лісистість Київської області, як всіх 
північних областей України, складає 20-40 %. Оскільки область розташована в 
двох природних зонах – зоні мішаних лісів та лісостепу – наявні територіальні 
відмінності у поширенні лісів (їх чисельність зменшується в напрямку з півночі 
на південь). На території області поширені різні породи дерев: хвойні (сосна), 
твердолистяні (дуб, граб, бук) та м’яколистяні (липа, береза, тополя, осика, 
вільха) [1, с. 74-77].  

Місцевих лісових ресурсів не вистачає для потреб БІК області, тому перед 
науковцями стоїть питання пошуку нових будівельних матеріалів, що зможуть 
повноцінно замінити деревину та зберегти такий цінний природний ресурс. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Дослідження природного 
фактору впливу на будівельно-індустріальний комплекс  Київської області є 
дуже актуальним, оскільки дія даного фактору є невичерпним. Природний 
фактор враховується як при будівництві (вибір ділянки під забудову, технології 
будівництва і т. і.), так і при використанні місцевих будівельних матеріалів. 
Вивчення природних факторів дасть змогу зробити роботу БІК більш 
ефективною, раціональною, економічно вигідною та безпечною. 
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Серга Т.О. Вплив природного фактору на будівельно-індустріальний 

комплекс Київської області.  
Будівельно-індустріальний комплекс є важливою складовою частиною 

господарства країни. Суспільно-географічне дослідження факторів впливу на 
БІК є актуальним питанням в сучасній географічній науці.  Вивчення природних 
факторів дасть змогу зробити роботу БІК більш ефективною, раціональною, 
економічно вигідною та безпечною. 

Ключові слова: будівельно-індустріальний комплекс, будівництво, природні 
ресурси, природні умови. 
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индустриальный комплекс Киевской области. 



271 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

 Строительно-индустриальный комплекс является важной составляющей 
частью хозяйства страны. Общественно-географическое исследование факторов 
влияния на СИК является актуальным вопросом в современной географической 
науке. Изучение природных факторов даст возможность сделать работу СИК 
более эффективной, рациональной, экономически выгодной  и безопасной.  

Ключевые слова: строительно-индустриальный комплекс, строительство, 
природные ресурсы, природные условия. 

 
Serha T.O. Influence of natural factors on construction-industrial complex of Kiev 

region. 
The construction-industrial complex is an important part of the country’s economy. 

Socio-geographical study of the factors influencing the CIC is a topical issue in 
modern geographical science. The study of natural factors will give the opportunity to 
make the CIC work more effective, rational, economically profitable and safe. 

Keywords: construction-industrial complex, construction, natural resources, 
natural conditions. 
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ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ 

СТАН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Ключові слова: екологічний стан, господарська діяльність, забруднення 
навколишнього середовища. 

 
Вступ. Важливу роль у формуванні екоситуації відіграє її економічна 

складова, особливо територіальні особливості. Внаслідок економічного 
використання території відбуваються техногенні зміни компонентів 
природного середовища. Якщо вони перевищують екологічні нормативи, то 
виникають екологічні проблеми. Під екологічною проблемою ми розуміємо 
будь-який невивчений або недостатньо вивчений аспект взаємодії 
суспільства та навколишнього середовища, що потребує дослідження і 
вирішення. 

Постановка проблеми. Охорона навколишнього середовища, 
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку. Незадовільний екологічний стан Київської області та 
загрозливі демографічні тенденції, зростання захворюваності та смертності 
серед населення вимагають детального вивчення ситуації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблеми 
взаємозв’язку та взаємодії економічних процесів та екології протягом 
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останніх років займаються провідні науковці, зокрема: Барановський В.А. 
[1], Данілов-Данільян В. І. [3], Генсірук С.А. [2], Невелєв О.М., Данилишин 
Б.М., Іванова Т.В. [6], Мельник Л.Г., Шапочка, М. К. [7], Симоненко В.С. [8] 
та інші. Однак, незважаючи на велику кількість досліджень у цьому 
напрямку,  окремі питання, що пов’язані з вивченням небезпечних процесів у 
навколишньому природному середовищі, потребують більш детального 
вивчення. 

Формування цілей статті і постановка завдання. Саме тому, метою 
даного дослідження є висвітлення особливостей впливу господарської 
діяльності на екологічний стан  Київської області. Завданням роботи є 
визначення основних забруднювачів даного регіону. 

Виклад основного матеріалу. Особливості фізико-географічних умов, 
наявність розвинутої промисловості та підприємств, які використовують у 
своїй виробничій діяльності сильнодіючі отруйні та вибухо-
пожежонебезпечні речовини, наявність нафто - та газопромислів, значної 
кількості транспортних комунікацій, по яких здійснюється перевезення 
людей і небезпечних вантажів, створюють на території області потенційну 
екологічну небезпеку. Усе це робить можливим виникнення надзвичайних 
ситуацій, які можуть завдати значної шкоди навколишньому середовищу та 
економіці Київської області, створити загрозу життю і здоров'ю людей. Крім 
того, техногенна небезпека зумовлена також застарілістю виробничого 
обладнання, рівень зносу якого наближається до критичного, що приводить 
до виникнення екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням 
навколишнього середовища відходами виробництва.  

Для Київської області характерна територіальна нерівномірність у 
розміщенні промислового виробництва – на 9 з 25 районів області припадає 
приблизно 75% всієї потужності промислового виробництва. Основу 
промислового потенціалу області становлять 335 великих та середніх 
підприємств. Загальнодержавне значення з них мають такі, як Трипільська 
ТЕС, Броварський завод порошкової металургії, найбільший в Європі 
Київський картонно-паперовий комбінат в Обухівському районі. 

На території області нараховується 54 хімічно небезпечних об'єктів, де 
використовується та зберігається 318,5 т хімічно небезпечних речовин (хлору 
- 84 т, аміаку - 234,5 т) та 38 вибухопожежонебезпечних об'єктів, які 
використовують у своєму виробництві легкозаймисті та 
вибухопожежонебезпечні речовини: природний газ, зріджений газ, 
нафтопродукти, фарби, лаки, деревину, борошняний та зерновий пил. 

У великих кількостях потенційно небезпечні речовини на своїх 
виробництвах використовують такі підприємства Київської області: 

- ВОС "Київоблводоканал" (м. Біла Церква) використовує хлор - 52 т, 
ступінь хімічної безпеки - І;  

- ВУ ВКГ "Київоблводоканал" (м. Бровари) використовує хлор - 10 т, 
ступінь хімічної безпеки - ІІ;  
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- ВАТ "Київський МПЗ (м. Вишневе)  використовує аміак - 80 т, 
ступінь хімічної безпеки - ІІ. 

У складі промисловості області значну частку займають потенційно 
небезпечні виробництва, які внаслідок можливого раптового порушення 
технологічних систем ймовірно викличуть локальні техногенно-екологічні 
кризи. Це підприємства енергетики, паливного комплексу, металургії, хімії, 
нафтохімії, транспорту, харчової промисловості (всього 92 підприємства), які 
є основними забруднювачами повітря. В атмосферному повітрі визначається 
вміст таких забруднюючих речовин, як важкі метали, пил, двоокис сірки, 
окис вуглецю, двоокис азоту та ін. Основними забруднювачами повітря 
області у 2013р. були підприємства-виробники електроенергії, газу та води 
(84% від загального обсягу викидів від стаціонарних джерел забруднення), 
діяльності транспорту та зв’язку (8%) та підприємства переробної 
промисловості (4%). Серед транспортних засобів за обсягом викидів 
лідирують автомобілі, на долю яких у 2013р. припало 94,5% (156,3 тис.т) усіх 
забруднень, що надійшли від пересувних джерел. Решта, 0,1 тис.т (або 0,1%) 
– викиди залізничного транспорту, 0,4 тис.т (0,3%) – авіаційного транспорту 
та 8,5 тис.т (5,1%) – виробничої техніки. Основними токсичними 
інгредієнтами, якими забруднювалось повітря під час експлуатації 
транспортних засобів та виробничої техніки: оксид вуглецю (123,4 тис.т, або 
74,6%), діоксид азоту (18,5 тис.т, або 11,2%), неметанові леткі органічні 
сполуки (18,4 тис.т, або 11,1%). [9]. 

 
Основними причинами забруднення поверхневих вод Київської області 

є: скид неочищених та не досить очищених комунально-побутових і 
промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через систему 
міської каналізації; надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у 
процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь; 
ерозія ґрунтів на водозабірній площі [5].  

Також область зазнала суттєвого впливу в результаті Чорнобильської 
катастрофи. Загальна площа територій, віднесених до зон радіоактивного 
забруднення, складає 12,37 тис. кв. м.  

Забруднювачами земельних ресурсів є, в основному, накопичувачі 
твердих побутових відходів (ТПВ) (сміттєзвалища, мулові майданчики), 
склади пестицидів і агрохімікатів та промислові відходи, що формуються на 
великих підприємствах.  

У Київській області основними показниками забруднення, за якими 
виявлено перевищення ГДК, є концентрація залишкових кількостей 
пестицидів та наявність радіонуклідів постчорнобильського походження. 

        Під звалища та полігони вилучаються із сфери ефективного 
економічного використання значні земельні площі, нещадно забруднюється 
довкілля. Існуючі звалища не відповідають екологічним вимогам з багатьох 
причин, серед яких: порушення правил експлуатації, велика кількість 
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фільтрату, який утворюється внаслідок проникнення в тіло звалища 
атмосферних опадів. 

Складування ТПВ на полігонах створює цілу низку проблем: 
 негативні фактори впливу на довкілля - забруднення підземних 

вод фільтратом, виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
самозаймання відходів, забруднення прилеглих територій легкими фракціями 
(папір, полімерні матеріали тощо), створення сприятливого середовища для 
розплодження комах, гризунів, бродячих тварин; 

 відсутність площ, придатних для влаштування полігонів на 
оптимальній відстані від міст;  

 неможливість дійового контролю за впливом полігонів на 
довкілля, особливо після їх закриття. 

У населених пунктах Київської області щороку накопичується близько 
1 млн. 700 тис. тонн твердих побутових відходів, з яких тільки 60-70 % 
відходів збираються і вивозяться на полігони. Решта ТПВ попадає на 
несанкціоновані звалища та частково утилізуються на спеціалізованих 
підприємствах, які не відповідають санітарним вимогам, 
пожежонебезпечність звалищ тощо) (таблиця 1). 

 
Таблиця 1. Кількість сміттєзвалищ (полігонів) за 2013 рік  
 

№ 
з/
п 

Назва одиниці 
адміністративно- 
територіального устрою 
регіону 

Кількість Площі під твердими 
побутовими 
відходами, га 

1 2 3 4 
Сміттєзвалища та полігони 
1 Баришівський 2 14,0 
2 Білоцерківський     2 21,8 
3 Богуславський 1 1,5 
4 Бориспільський 1 6,04  
5 Бородянський 1 13,5 
6 Броварський  2 17,0 
7 Васильківський 2 16,6 
8 Вишгородський 2 12,1 
9 Володарський 1  5,0 
10 Згурівський 1 3,7 
11 Іванківський 1 3,6 
12 Кагарлицький 1 2,9 
13 Києво-Святошинський 1 16,8 
14 Макарівський 1 7,0 
15 Миронівський 1 4,1 
16 Обухівський 1 56,3 
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17 Переяслав Хмельницький 1 5,0 
18 Рокитнянський 1 2,0 
19 Сквирський  1 10,02 
20 Ставищанський 1 2,2 
21 Таращанський 1 2,8 
22 Тетіївський 1 2,2 
23 Фастівський 2 24,4 
24 Яготинський 1 5,0 
 Усього 30 255,56 

(Наведено за матеріалами [4] ) 
У Броварському районі розташовано 4 шламонакопичувачі 

промислових відходів гальванічного виробництва. В 2-х 
шламонакопичувачах розміщено відходи підприємств м. Києва: ВАТ 
«Радикал», у кількості 120 тис. т. відходів 3 класу небезпеки (з 1998 р. не 
функціонує) і ВАТ «Хімволокно» (з 2001 р. не функціонує), у кількості 152 
тис. т. відходів 3 і 4 класів небезпеки. 

На шлаконакопичувачах комунального підприємства «Київський завод 
алюмінієвих будівельних конструкцій» і ДП «Київського заводу порошкової 
металургії» розміщено відповідно 48,09 і 617,78 тис. т відходів 4 кл. 
небезпеки. У Білоцерківському районі (с. Черкас) експлуатується полігон для 
розміщення відходів гумово-технічних виробів ЗАТ СП «РОСАВА». Обсяг 
розміщених відходів на ньому складає 29,72 тис. т. На золовідвалі 
Трипільської ТЕС Обухівського району, площа якого складає 125 га 
накопичено 22,298 млн.т. золошлакових відходів. У цьому ж районі на 
звалищі скопу ВАТ «Картонно-паперового комбінату» розміщено 800,0 тис. т 
відходів. Полігон №5 твердих побутових відходів розміщений в 
Обухівському районі Київської області і призначений для захоронення 
твердих побутових і промислових відходів III та IV класів небезпеки. Площа 
полігону — 56,3 га. Серйозною проблемою є знешкодження фільтрату, що 
утворюється в тілі звалища.  

Висновоки і перспективи подальших розвідок. Отже, наявність 
розвинутої промисловості та підприємств, які використовують у своїй 
виробничій діяльності сильнодіючі отруйні та вибухопожежонебезпечні 
речовини, газопроводів, значної кількості транспортних комунікацій, по яких 
здійснюється також і перевезення небезпечних вантажів, створюють на 
території області потенційну екологічну небезпеку. Усе це робить можливим 
виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть завдати значної шкоди 
навколишньому середовищу та економіці області, створити загрозу життю і 
здоров'ю людей. Також, одним з головних завдань в області є створення 
цілісної системи знешкодження відходів, зниження ризику для здоров'я 
людей та забруднення довкілля. Однією з тем наших подальших 
дослідженнях розглянемо небезпечні природні явища, які зазнає територія 
Київської  області.  
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Баранова Л.Г. Вплив господарської діяльності на екологічний стан 

Київської області. 
Вказано особливості впливу господарської діяльності та подано 

характеристику екологічного стану Київської області. Визначені основні 
забруднювачі регіону.  

Ключові слова: екологічний стан, господарська діяльність, 
забруднення навколишнього середовища. 

Баранова Л.Г. Влияние хозяйственной деятельности на 
экологическое состояние Киевской области. 

Указаны особенности влияния хозяйственной деятельности и подана 
характеристика экологического состояния Киевской области. Определены 
основные загрязнители региона. 

Ключевые слова: экологическое состояние, хозяйственная 
деятельность, загрязнение окружающей среды. 

Baranova L.G. Influence of economic activity is on the ecological state 
of the Kiev region. 

The features of economic activity influence are indicated and the ecological 
state description of the Kiev region is given. Basic pollutant of region is defined. 

Keywords: ecological state, economic activity, contamination of 
environment. 
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АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ 
АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Ключові слова: Антропогенне забруднення, Чернігівська область, викиди 
шкідливих речовин, забруднені землі, стаціонарні та пересувні джерела 
забруднення. 
 

Вступ. Чернігівщина має значні екологічні проблеми пов’язані з 
забрудненням навколишнього природного середовища та його компонентів – 
атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, земельних ресурсів 
шкідливими речовинами антропогенного походження. Забруднення 
атмосферного басейну, при цьому, є одним із найбільш негативних чинників 
впливу господарської діяльності людини на природу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематикою антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище займалися багато науковців, серед 
них - Маринич О.М., Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Шишенко П.Г. Проте 
сучасним проблемам Чернігівської області приділено не достатньо уваги. 

Формулювання цілей статті. Матеріал присвячений аналізу 
територіально-галузевої структури антропогенного забруднення 
навколишнього середовища в Чернігівській області. 

В цілому в атмосферу області в 2012 році було викинуто 93,545 тис. тонн 
шкідливих речовин. В загальній структурі викидів на частку стаціонарних 
джерел припадає 49% викидів, пересувних – 51%. В останні роки в області 
спостерігається тенденція незначного збільшення викидів як пересувних, так і 
стаціонарними джерелами забруднення (рис. 1). 

 
Рис. 1. Чернігівська область. Динаміка викидів шкідливих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами 
забруднення в період 2006 – 2012 р. (тис. т) [1, 2] 
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Серед стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу 
області основними забруднювачами є підприємства по виробництву та 
розподіленню електроенергії, газу та води, а також сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство, діяльність транспорту та зв’язку (рис. 2). Це 
зумовлено декількома причинами, зокрема особливостями структури економіки 
регіону, технологічним рівнем підприємств, що належать до цих видів 
економічної діяльності тощо. 

Досить значний внесок у забруднення здійснюють, також, добувна та 
переробна галузі промисловості області. 

Частка викидів підприємств інших видів економічної діяльності, 
(будівництво; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку; державне управління; охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги) становить всього 4% від усього обсягу викидів 
стаціонарних джерел області. 

 
Рис. 2. Чернігівська область. Структура викидів шкідливих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів 2012 
рік [1] 

 
В структурі викидів окремих речовин стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря у 2012 році основними є: пил – 5,320 тис. т (2011 – 
5,432), діоксид сірки 12,961 тис. т (2011 – 14,296), діоксид азоту – 3,928 тис. т 
(2011 – 4,110), оксид вуглецю – 2,872 тис. т (2011 – 2,693). 

Основними забруднювачами атмосфери регіону є підприємства, які 
належать до розподілення електроенергії, газу і води, насамперед КЕП 
«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» 2006 р. (табл. 1). 

На сьогоднішній день вирішальний вплив на динаміку викидів від 
стаціонарних джерел в атмосфері повітря в Чернігівської області має 
підприємство КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова». Загалом його 
викиди складають 42% викидів від стаціонарних джерел області. 

Речовинами, які вносять вагомий кількісний вклад у сумарні викиди 
забруднюючих речовин підприємства та негативно впливають на стан 
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навколишнього природного середовища, є: вугільна зола, сполуки азоту, сполуки 
сірки та оксид вуглецю. Підприємством в атмосферне повітря викидається за рік 
2,463 тис. тонн сполук азоту, діоксину сірки 12,352 тис. тонн, оксиду вуглецю 
0,183 тис. тонн, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 4,205 тис. 
тонн [1].  

 
Таблиця 1. Динаміка викидів шкідливих речовин КЕП «Чернігівська 
ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» 2006 – 2012 р. [1, 2] 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Валовий викид, т 11578 11419 15470 17105 17462 20924 19222 
% від загальних викидів 
стаціонарних джерел по 
області 

29 29 35 40 36 42 42 

Основними причинами, що зумовлюють великі обсяги викидів на 
підприємстві є низький рівень обладнання обладнанням із захисту атмосфери.  
В період 2006-2012 рр. в галузевій структурі викидів в області сталися певні 
зміни (табл. 2). 
 
Таблиця 2. Чернігівська область. Зміна в структурі викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря окремими видами економічної діяльності 
в період 2006 – 2012 р. [1, 2] 

Види економічної діяльності 

Частка в 
загальній 
структурі 
викидів, 
%, 2006 

Частка в 
загальній 
структурі 
викидів, 
%, 2012 

Зміна частки 
викидів в 
період 2006 – 
2012 р. 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

32,5 29,0 -3,7 

Добувна промисловість 8,2 5,4 -2,7 
Переробна промисловість 12,1 6,0 -6,07 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 30,2 46,4 16,1 

Будівництво 0,6 0,2 -0,4 
Торгівля, ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

0,3 0,3 0,01 

Діяльність транспорту та 
зв’язку 11,3 9,5 -1,7 

Державне управління 2,6 1,5 -1,02 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 1,2 1,0 -0,2 

Інші 1,0 0,7 -0,1 
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Територіальні особливості викидів представлено на рис. 3. Як видно з 
нього, найбільшою концентрацією викидів відзначаються території 
Чернігівського району (в основному за рахунок викидів у м. Чернігові) та 
Варвинського району. Північно-східна частина області відзначається 
незначними обсягами викидів у атмосферу. 

 
Рис. 3. Чернігівська область. Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 2011 р. [3] 
 
Площа території Чернігівської області станом на 1 січня 2012 року 

становить 3190,3 тис. га. (рис. 4). Основну частину земель області займають 
сільськогосподарські угіддя та землі лісового фонду. Питома вага 
сільськогосподарських угідь в адміністративних районах області становить 
від 46 до 83 відсотків. Розораність території області в 2010 році складала 44,0 
% (відсотки до загальної площі області), частка ріллі до площі 
сільськогосподарських угідь по області в 2010 році складає 67,9%. [4] 

Основними проблемами сільськогосподарського 
землекористування в області є: 

- Загальний високий рівень антропогенної освоєнності земель 
регіону; 

- Високий рівень сільськогосподарської освоєності; 
- Порушення пропорцій у частці різних категорій 

сільськогосподарських угідь (рис. 5); 
- Висока частка ріллі; 
- Висока частка у структурі посівів культур, що виснажують 

ґрунти (табл. 3). 
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Рис. 4. Чернігівська область. Структура земельного фонду по 

основних видах угідь та функціональному використанню. 
 

Таблиця 3. Чернігівська область. Посівні площі основних 
сільськогосподарських культур які виснажують ґрунти. 

(усі категорії господарств; тис. га) 
  1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Уся посівна 
площа 1542,3 1104,1 1039,1 1051,6 1022,9 1017,4 1082 1143,2 
Зернові 
культури 662,7 534,5 635,2 688 650,4 618,5 668,4 700 
кукурудза на 
зерно 22,7 28,9 102,4 197,9 166,2 206,2 262,4 324,9 
Технічні 
культури 93,7 53,6 71,3 82,2 93,9 116,6 148,3 191 
соняшник 0,5 10,2 11,6 22,9 24,1 39,3 76 94,9 
ріпак 8,2 9,3 11 31,2 35,7 27,2 19,4 34,4 
Кормові 
культури 613,5 401,7 224,3 184,8 184,1 185,4 169 156,5 
кукурудза на 
силос і 
зелений 
корм 247,6 69,1 33,1 31,7 26,2 30,1 28,4 24,2 
 

Загальна площа земель лісового фонду в області на 1 січня 2013 року 
становила 739,4 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 658,8 
тис. га (20,7 % від загальної площі області). 

Відсоток площ, вкритих лісом, у різних районах не однаковий (рис. 6). 
Якщо в північних районах лісистість становить від 20 до 41 % від загальної 
площі району, то в південних – лише 7 – 20 %.  
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Рис. 5. Чернігівська область. Площа та структура 

сільськогосподарських земель в адміністративних районах. 
 

 
Рис. 6. Чернігівська область. Частка лісовкритих площ та їх 

структура в адміністративних районах. 
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Ліси першої групи становлять 258,2 тис. га, площа лісів другої групи - 
414,5 тис. га. Вікова структура лісів області нерівномірна, в лісовому фонді 
переважають молодняки – 33,5 % площі, середньовікові насадження 
займають 47 %, пристигаючі – 14,2 %, стиглі – 5,3 % від загальної площі 
лісів. 

Запас деревини області становить 124,2 млн. м3, з них стиглої – 7,6 млн. 
м3 (6,2 %). Середній запас деревини на 1 га вкритих лісовою рослинністю 
земель становить 189 м3, стиглих і перестійних деревостанів – 210 м3, 
середній приріст на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель складає 4,1 м3. 

Веденням лісового господарства в області займаються 58 постійних 
лісокористувачів, з них 11 державних підприємств Чернігівського обласного 
управління лісового господарства (рис. 7). 

 
Рис. 7. Чернігівська область. Розподіл лісового фонду між 

окремими користувачами (власниками) у 2009 р. (тис. га). 
 
В цілому, стан лісових культур в області задовільний, хоча в окремих 

господарствах допускаються недоліки при їх створенні: низький рівень 
агротехніки, відсутність належного догляду за посадками, що призводить до 
порушення строків переводу лісокультур в покриту лісом площу і навіть до 
їх загибелі. 

Основними проблемами лісокористування в області є: 
- ймовірність загрози за коефіцієнтом пожежної небезпеки дещо 

вище від середньоукраїнського поширення лісових пожеж на значних 
територіях; 

- висока частка вирубок лісів в окремих районах (Рис. 8); 
- зникнення окремих видів рослин у природі (причини: зміна 

кліматичних умов, косіння, випасання худоби, розорювання земель, зривання 
на букети, використання лікарської сировини, висаджування на присадибних 
ділянках); 

- активне поширення адвентивних видів рослин. 
- Третє місце за площею в області займають відкриті заболочені землі, за 

ними йдуть забудовані землі (рис. 9). 
- Значна частину області займають природні та штучні водотоки та 

водойми. 
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Рис. 8. Чернігівська область. Площа вирубок лісу в 

адміністративних районах. 

 
Рис. 9. Чернігівська область. Структура забудованих земель  

(2011 р.). 
 

- Загальна площа земель водного фонду, за даними 
облголовземуправління, становить 198,612 тис. га. Площі, зайняті 
водними об’єктами, становлять 67,984 тис. га, в тому числі: річками 
та струмками – 17,728 тис. га, озерами та прибережними замкнутими 
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водоймами – 10,288 тис. га, ставками та водосховищами – 29,659 тис. 
га, штучними водотоками – 10,309 га. 

Основними проблемами, що стосуються використання об’єктів 
водного фонду є: 

- значне забруднення водних об’єктів підприємствами 
комунального господарства (причиною такого явища є фізична та моральна 
застарілість обладнання очисних споруд, їх перевантаженість або 
недовантаженість, порушення технологічного регламенту експлуатації, 
відсутність коштів на проведення поточних ремонтних робіт та реконструкції 
в цілому тощо); 

- використання населенням фосфатовмісних миючих засобів, що 
приводить до високих показників по вмісту фосфатів на вході до очисних 
споруд. підвищений вміст гумусових сполук у воді спричиняє порушення 
кисневого режиму у водоймах і каналах у бік його погіршення, особливо в 
умовах підвищеного температурного режиму повітря. 

Антропогенний вплив на водні ресурси області також має досить значні 
масштаби. 

Порівнюючи 2006 рік та 2012 можна побачити, що зросло 
використання поверхневих вод, а кількість використання підземних 
зменшилася (табл. 4). Це різке, помітне зростання спостерігається з 2007 
року. Для господарсько-питних водопроводів використовується вода тільки з 
підземних джерел (артсвердловини). Поверхневі води використовуються в 
основному для рибоводних ставків та технічного водопостачання 
підприємств.  

Прогнозні ресурси підземних вод Чернігівської області становлять 
3,038 км3/рік, що становить близько 15% загального об’єму підземних вод 
України. 

 
Таблиця 4. Чернігівська область. Динаміка забору води 2006 – 2012 

рр. (млн. м3) 

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Забрано води з природних 
джерел, всього 147,9 167,0 158,9 153,3 156,8 155,0 172,7 

у тому числі:        
поверхневої 83,02 105,3 98,93 96,63 101,1 103,2 122,7 
підземної 64,88 61,7 59,97 56,71 55,76 51,74 50,02 
морської - - - - - - - 

 
Загальне використання водних ресурсів в 2012 році становило 163,2 

млн. м3 в порівнянні з минулим 2011 роком (141,1 мил. м3) збільшилось на 
22,1 млн. м3 або 15,7%. [1] 
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Галузеві показники використання води мають наступний вигляд: 
промисловість – 90,96 млн. м3 (2011 – 94,11 млн. м3); сільське господарство - 
41,46 млн. м3 (2011 – 18,40 млн. м3); комунальне господарство – 26,80 млн.м3 
(2011 – 24,52 млн.м3). (рис. 10) 

 
Рис. 10. Чернігівська область. Структура споживання води 2012 р. 

(млн.м3) 
 
Використання свіжої води в Чернігівській області характеризується 

зростанням (рис. 11). Порівнюючи 2006 рік з 2012 це використання зросло на 
26,5 млн. м3. В основному це зростання яскраво виражене з 2011 року на 22,1 
млн. м3. Майже таке ж різке зростання помічається з 2006 по 2007 роки на 
17,5 млн. м3. Більш менш стабільність у використанні свіжої води 
спостерігається в період з 2008 до 2011 років. 

 
Рис. 11. Чернігівська область. Динаміка використання свіжої води 

2006 - 2012 рр. (млн. м3) 
 
У споживанні свіжої води більша частка припадає на виробничі та 

господарсько-питні потреби (рис. 12).  
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Рис. 12. Чернігівська область. Структура споживання свіжої води 

2012 р. 
Структура скидання зворотних вод показують дані таблиці 5. 
Таблиця 5. Чернігівська область. Основні показники скидання 

зворотних вод 2006 – 2012 рр. 
Показники Одиниця 

виміру 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Скинуто зворотних 
вод, усього млн. м3 114,2 133,9 129,9 124,9 127,0 128,0 125,6 

у тому числі: у підземні 
горизонти млн. м3 4,341 4,489 4,396 4,207 3,919 4,5 4,807 

у накопичувачі, на поля 
фільтрації млн. м3 5,486 4,646 4,319 3,967 3,875 3,675 3,529 

у поверхневі водні 
об’єкти млн. м3 104,413 124,8 121,2 116,7 119,2 119,9 117,2 

Скинуто зворотних 
вод у поверхневі водні 
об’єкти, усього 

млн. м3 104,413 124,8 121,2 116,7 119,2 119,9 117,2 

з них: нормативно 
очищених, усього млн. м3 7,393 7,642 7,297 5,440 5,478 5,977 4,580 

у тому числі:         
на спорудах 
біологічного очищення млн. м3 7,151 6,826 6,434 5,142 5,354 5,860 4,466 

на спорудах фізико-
хімічного очищення млн. м3 0,132 0,132 0,132 0,097 0,108 0,117 0,115 

на спорудах 
механічного очищення млн. м3 0,110 0,684 0,731 0,201 0,017 - - 

нормативно (умовно) 
чистих без очищення млн. м3 68,33 89,81 87,60 88,79 97,88 96,89 94,11 

забруднених, усього млн. м3 28,69 27,3 26,26 22,46 18,85 17,00 18,55 
у тому числі:         
недостатньо очищених млн. м3 28,69 27,3 26,26 22,46 18,85 17,00 18,55 
без очищення млн. м3 - - - - - - - 
Скинуто зворотних 
вод у поверхневі водні 
об’єкти у розрахунку 
на одну особу 

м3 90,02 108,34 107,4 105,2 108,5 109,6 108,2 
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Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти з 2006 по 2012 роки 
характеризується зниженням приблизно на 10,5 тис. т (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Чернігівська область. Динаміка скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти 2006 – 2012 рр. (тис. т) 
Значною проблемою в області на сьогоднішній день є значні обсяги 

використання населенням фосфатовмісних миючих засобів, що в свою чергу 
приводить до високих показників по вмісту фосфатів на виході до очисних 
споруд. Існуючі технологічні регламенти роботи очисних споруд на 
сьогоднішній день не можуть забезпечити ефективну очистку зворотних вод і 
як наслідок фіксується скид недостатньо очищених стічних вод до 
поверхневих водних об’єктів з перевищенням граничнодопустимих 
показників по вмісту фосфатів. Надмірне накопичення фосфатів викликає 
процеси аномального розвитку синьо-зелених водоростей і призводить до 
«цвітіння» водойм. Велике навантаження від впливу зворотних вод зазнає 
басейн р. Десна. 

Одним з найбільших забруднювачів водних об’єктів в Чернігівської 
області є КП «Чернігівводоканал (у 2012 році було скинуто 18,089 млн. м3). 
Очисні споруди підприємства, загальною потужністю 94 тис. м3/добу, 
здійснюють прийом побутових стічних вод від житлових будівель, побутових 
і виробничих стоків промислових підприємств. Фактично на очисні споруди 
надходить біля 50 тис. м3/добу. [1] 

Фінансування робіт з утримання комунальних очисних споруд в 
області майже не проводиться, виняток становлять промислово розвинуті 
центри області. Слід констатувати прикрий факт, що кошти, які виділяються 
на комунальну сферу, не забезпечують ефективну роботу цих об’єктів, що 
призводить до незворотного впливу на довкілля, і відстежується тенденція до 
повного їх занепаду. 

Висновки. Дослідження основних чинників антропогенного забруднення 
навколишнього природного середовища Чернігівщини показало, що проблеми 
антропогенного забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів в 
регіоні є досить гострими. Значні масштаби антропогенного впливу, зумовлені, 
насамперед, недостатнім технологічним рівнем виробництва, недосконалістю та 
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дефіцитом обладнання із захисту атмосферного повітря та водних ресурсів, 
загальним низьким рівнем культури природокористування в області. 

Зменшення обсягів забруднень атмосфери, поверхневих і підземних 
вод, земельних ресурсів області вимагає цілої низки комплексних заходів: 

- розробка та впровадження у виробництво таких технологій, які за 
максимально високої якості продукції змогли б забезпечувати збереження 
екологічної рівноваги в природі, кругообігу речовин і енергії, не забруднюючи 
навколишнє середовище, забезпечувати економні витрати сировини, 
комплексне використання природних ресурсів, створення нових технологічних 
систем, що забезпечують маловідходне і безвідходне виробництво; 

- зменшення розораності земельного фонду, збільшення відсотку 
лісистості регіону, розширення земель природно-заповідного фонду, поетапне 
встановлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь в 
зональних системах землекористування, дотримання екологічних вимог 
охорони земель при землевпорядкуванні територій, заборона відведення 
особливо цінних сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських 
потреб, застосування економічних важелів впливу на суб’єкти 
землекористування; 

- проведення моніторингу якості вод, проведення робіт з побудови 
Дніпровського екологічного коридору як ключової ланки загальноєвропейської 
екологічної мережі, вивчення біорізномаїття заплави р. Дніпро (у поліській її 
частини), з метою створення нових об'єктів природно-заповідного фонду (в 
тому числі міждержавних об'єктів по р. Дніпро, Сож), дослідження флори і 
рослинності радіоактивно-забруднених територій Чернігівської області у 
постчорнобильський період. 

Особливо важливим завданням є підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості. Без його вирішення неможливі поліпшення екологічної ситуації та 
підвищення рівня екологічної безпеки, досягнення безпечного для здоров’я 
людини стану навколишнього природного середовища.  

Важливим завданням є інтеграція екологічної політики в секторальні 
політиці, вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління, 
удосконалення регіональної екологічної політики. 

В кінцевому результаті все вищезазначене створить умови щодо 
дотримання екологічної рівноваги на території Чернігівської області, створення 
сприятливих умов для життя і розвитку людини у екологічно збалансованому 
природному середовищі, дозволить запобігти безповоротній втраті частини 
генофонду, екосистем і ландшафтів Чернігівської області, забезпечення 
збалансованого та невиснажливого природокористування в межах території 
регіону. 
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Петришина О. В. Аналіз територіально-галузевої структури 

антропогенного забруднення навколишнього середовища в Чернігівській 
області 

Досліджено структуру викидів шкідливих речовин в атмосферне 
повітря, забруднення земельних, лісових та водних ресурсів, споживання води. 
Визначено основні проблеми, що стосуються використання об’єктів водного 
фонду, проблем сільськогосподарського землекористування та 
лісокористування в області. Побудовано низку карт з викидами забруднюючих 
речовин по території, а також по структурі сільськогосподарських земель, 
лісовкритих площ. 

Ключові слова: Антропогенне забруднення, Чернігівська область, викиди 
шкідливих речовин, забруднені землі, стаціонарні та пересувні джерела 
забруднення. 

Петришина О.В. Анализ территориально-отраслевой структуры 
антропогенного загрязнения окружающей среды в Черниговской области 

Исследована структура выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух, загрязнение земельных, лесных и водных ресурсов, потребления воды. 
Определены основные проблемы, касающиеся использования объектов водного 
фонда, проблем сельскохозяйственного землепользования и лесопользования в 
области. Построен ряд карт с выбросами загрязняющих веществ по 
территории, а также по структуре сельскохозяйственных земель, 
лесопокрытых площадей. 

Ключевые слова: Антропогенное загрязнение, Черниговская область, 
выбросы вредных веществ, загрязненные земли, стационарные и передвижные 
источники загрязнения. 

Petrishina O.V. Analysis of territorial-sectoral structure anthropogenic 
pollution environment in the Chernihiv region 

Investigate the structure of the emission of harmful substances into the air, 
pollution of land, forest and water resources, water consumption. The main problem 
regarding the use of facilities of water resources, problems of agricultural land use 
and forest management in the region. A series of cards with the emission of pollutants 
in the territory, as well as on the structure of agricultural land, forested areas. 

Key words: Anthropogenic pollution, Chernigov region, emissions, 
contaminated land, stationary and mobile sources of pollution. 
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О.О. Черкаська, к. геогр. н. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ 

 
Ключові слова: безпека, ризик, метод, наслідки, збитки, чутливість. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Категорія ризику, на жаль, є 

невід’ємною складовою життєдіяльності сьогоднішнього суспільства, 
незалежно від рівня його розвитку та досягнених технологій. Абсолютно 
уникнути ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, як природного, так і 
техногенного походження, неможливо. Адже складність організації сучасних 
технічних систем, використання небезпечних речовин, значна концентрація 
населення у містах є тими чинниками, що можуть призводити до серйозних 
загроз техногенного характеру та посилення небезпечних наслідків від подій 
природного походження. Можливим є лише зниження ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій, їх повторюваності, уникнення їх катастрофічних 
наслідків шляхом вживання низки превентивних заходів. Проте розробка 
адекватних і ефективних заходів потребує ретельного аналізу специфіки 
загроз для тієї чи іншої території, їх поєднання, у тому числі з врахуванням 
соціально-економічного потенціалу регіону. 

Питання безпеки регіонів та зниження загроз природно-техногенного 
характеру є не лише питанням, власне, безпеки – соціальної, економічної чи 
екологічної, значною мірою це питання територіального розвитку. Адже 
виникнення надзвичайних ситуацій чи зростання їх частоти є загрозою 
розвитку окремих регіонів, втрати їх потенціалу та може призвести до 
катастрофічних наслідків в особливо чутливих до загроз регіонах. Масштаби 
втрат настільки значні, що ця проблема є однією з ключових для світової 
спільноти та міжнародних структур. Як відзначається у доповіді 
Генсекретаря ООН, за період з 1992 до 2013 р. зафіксовані на міжнародному 
рівні надзвичайні події затронули 4,4 млрд. осіб, позбавивши життя 1,3 млн 
осіб. Надзвичайно високими є й економічні збитки: щорічні втрати від подій 
катастрофічного характеру перевищують 100 млрд дол. США [3]. Це збитки 
від ураганів, катастрофічних повеней, засух та інших природно-техногенних 
загроз. Особливо загрозливими такі події є в регіонах з низьким рівнем ВВП, 
що значно обмежує можливості реагування на них, їхнє попередження та 
пом’якшення наслідків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема безпеки 
територій від загроз природного і техногенного характеру є однією з 
найбільш гострих у світовому масштабі. У відповідності з цим Генасамблея 
ООН десятиліття 1989-1999 рр. визнала Десятиліттям зі зменшення 
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небезпеки катастроф. Цій проблемі присвячені численні аналітичні звіти 
ООН, Світового Банку, Єврокомісії. 

В Україні питання природно-техногенної безпеки територій розкриті в 
роботах Б.М. Данилишина, С.П. Іванюти, А.Б. Качинського, О.Ю. 
Кононенко, А.Л. Мельничука, А.В. Степаненка та ін. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Дане 
дослідження спрямоване на висвітлення основних кількісних прийомів 
аналізу природно-техногенної безпеки території з урахуванням 
загальносвітової стратегії, спрямованої на попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій та пом’якшення їх наслідків. Результатом цієї 
стратегії стало впровадження нових категорій аналізу безпеки території, що 
розкривають ризики виникнення надзвичайних ситуацій у регіонах більш 
глибоко та диференційовано. Проведений аналіз дозволяє здійснити 
подальшу оцінку загроз та вдосконалити стратегію управління ризиками для 
регіонів різних типів. 

Виклад основного матеріалу. До найпоширеніших індикаторів 
безпеки території належать кількість надзвичайних ситуацій та розмір 
збитків від них. Водночас кількість небезпечних подій не дає уявлення про 
ймовірність їх настання та схильність даного регіону до певного виду 
небезпек. У цьому зв’язку більш продуктивним є показник повторюваності 
небезпечних подій певного виду, що свідчить, по-перше, про частоту 
виникнення тих чи інших подій, а відповідно, схильність регіону до їх 
виникнення, а по-друге, дозволяє провести порівняльний аналіз регіонів та 
ідентифікувати ті з них, що потребують першочергових заходів. Особливо 
продуктивним є аналіз частоти тих чи інших небезпечних подій з 
урахуванням їх масштабу, що дозволяє виявити, по-перше, як часто 
трапляються небезпечні явища, а по-друге, періодичність прояву (ризик 
виникнення) особливо катастрофічних подій. 

Серед збитків від небезпечних подій виділяють: 
 Соціальні втрати (втрата життя і здоров’я); 
 Економічні збитки (збитки від зруйнованих чи пошкоджених 

споруд); 
 Екологічні збитки (витрати на відновлення стану окремих 

компонентів  та середовища загалом) [C. 179, 5] 
При цьому до великих втрат можуть призводити не лише разові події 

значної інтенсивності, але сумарна кількість порівняно незначних за 
інтенсивністю подій у випадку високої вразливості регіону, його  
неготовності до викликів і природного, і техногенного характеру. До 
зростання розміру збитків може призводити також накладання декількох 
негативних подій у часі (як у випадку паводків на Закарпатті) або дуже 
високий ступінь вразливості території, коли виникнення однієї несприятливої 
події може призводити до появи іншої. 

До ключових завдань у сфері безпеки належать: 
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 Аналіз стану природно-техногенної безпеки регіону та її 
прогнозування; 

 Порівняльна оцінка природно-техногенної безпеки територій, що 
може передбачати, зокрема, розробку інтегрального показника небезпеки. 

Аналіз стану природно-техногенної безпеки пов'язаний з оцінкою 
ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх різносторонньою оцінкою з 
метою зниження цих ризиків та управління ними. Категорія ризику 
відображає ймовірність виникнення певної події та розраховується як 
відношення кількості її несприятливих випадків до загальної кількості 
елементів сукупності. Аналіз ризиків проводиться для таких цілей: 

 Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 
 Оцінка ризику їх виникнення в певній галузі та для певного класу 

об’єктів; 
 Оцінка ризику смертності від надзвичайних ситуацій 

(індивідуальний ризик смертності). 
Окрім елементів теорії ймовірності, для аналізу стану природно-

техногенної безпеки досить широко застосовуються статистичні методи: 
 Кількість надзвичайних ситуацій різного походження; 
 Кількість постраждалих; 
 Обсяг матеріальних збитків; 
 Кількість потенційно небезпечних об’єктів; 
 Площа зон можливого враження; 
 Кількість населення, що проживає в цих зонах. 
Як видно, значна частина цих показників відображає наслідки 

несприятливих подій, тоді як першочерговим завданням є зниження їх 
частоти та можливих наслідків, що потребує використання дещо інших 
підходів. 

З метою прогнозування несприятливих явищ досить широко 
використовується метод побудови рядів динаміки, що дозволяє: виконати 
ретроспективний аналіз, проаналізувати тенденції розвитку окремих 
несприятливих процесів, прогнозувати різні параметри тих чи інших явищ на 
основі встановлення тренду. 

Для порівняльної оцінки небезпеки регіонів застосовуються такі 
відносні показники: 

 Середній індивідуальний ризик смерті в рік від надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру; 

 Скорочення очікуваної середньої тривалості життя в результаті 
надзвичайних ситуацій; 

 Частка матеріальних втрат в бюджеті у результаті надзвичайних 
ситуацій; 

 Частка потенційно небезпечної території, на якій можлива дія 
надзвичайних ситуацій; 
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 Частка населення регіону, що проживає в зоні можливого 
враження. 

Однією з найбільш важливих методичних проблем у сфері природно-
техногенної безпеки регіонів є поєднаний аналіз загроз та можливих 
наслідків при виникненні небезпечних подій. Адже очевидно, що різні 
регіони чутливі до різного роду загроз, а одна й та ж за рівнем інтенсивності 
подія може призвести до дуже різних за масштабами наслідків, зважаючи на 
особливості території. Понад те, специфіка території, що перебуває під 
впливом того чи іншого негативного явища, може сприяти посиленню його 
інтенсивності та зростанню масштабу катастрофічних наслідків, призводячи 
до виникнення нових негативних явищ. Або ж навпаки, за умови низької 
вразливості території навіть значна за інтенсивністю подія не здатна 
спричинити катастрофічні наслідки. Такого роду оцінки є важливими, 
виходячи з необхідності порівняльного аналізу регіонів за особливостями 
загроз та можливих збитків, а відповідно, більш раціонального та 
ефективного розподілу зусиль у напрямі зниження ризику виникнення 
небезпек. У міжнародних дослідженнях цей підхід реалізований у межах 
концепції «чутливості» регіонів. Відповідно до Міжнародної стратегії 
зниження ризику катастроф, чутливість визначається як «фізичні, соціальні, 
економічні та екологічні чинники і процеси, що підвищують вразливість 
спільноти до впливу небезпечних ситуацій» [4]. Єврокомісією розроблена 
багаторівнева система чутливості регіону до небезпечних подій, яка 
складається з трьох елементів: 

 схильність до настання небезпечної події – ступінь, тривалість або 
широта взаємодії системи з небезпечним явищем, фактично, це рівень 
залежності регіону від катастрофічних подій; 

 сприйнятливість – ризик економічних, соціальних та екологічних 
втрат, що оцінюються з використанням регіонального ВВП на 1 ос. 
(відображає можливі економічні збитки), щільності населення (кількість осіб, 
які можуть зазнати впливу), рівня можливих екологічних втрат; 

 та здатність реагувати на небезпечні події, що розуміється, 
власне, не лише, як здатність своєчасного реагування, а вся система заходів з 
попередження та пом’якшення небезпек. Вона значною мірою є похідною від 
рівня економічного розвитку, відповідно визначається рівнем ВВП на 1 ос. 
[6]. 

Саме комбінація цих чинників визначає, наскільки той чи інший регіон 
схильний до виникнення надзвичайних ситуацій та який масштаб наслідків 
можливий. Відповідно, це дає змогу виділити найбільш вразливі регіони, де 
впровадження превентивних заходів та моніторингу є особливо важливим, а 
також розробити територіально диференційовані заходи для окремих груп 
регіонів, що чутливі до того чи іншого типу загроз, впроваджувати їх 
системно, знижуючи таким чином рівень загрози. Водночас запровадження 
превентивних заходів значною мірою залежить від ВВП країни, що 
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призводить до ситуації, коли найбільш вразливими регіонами до небезпечних 
подій з катастрофічними наслідками стають регіони найменш забезпечених 
країн. Для них переважно характерна тенденція не попередження виникнення 
катастроф, а подолання їх наслідків, що є неефективним, як з соціальної, так і 
з економічної точки зору. 

Визнаючи високу територіальну неоднорідність регіонів за рівнем 
чутливості до небезпечних подій, варто відзначити також існуючі соціальні 
відмінності за рівнем чутливості – вікові, гендерні, матеріальні. Так, навіть 
на однорідних за рівнем чутливості територіях спостерігаються істотні 
відмінності в індивідуальних ризиках, що є особливо високими для найбільш 
соціально незахищених верств населення, а найвищий ризик постраждати 
при настанні небезпечної події мають люди похилого віку, що потребує 
врахування, як при розрахунку ризиків, так і при розробці стратегій їхнього 
зниження. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Оскільки характер 
природних та техногенних небезпек має значні територіальні відмінності, 
особлива роль належить врахуванню специфіки тієї чи іншої території та 
масштабів можливих вражень, тому територіальний підхід є одним з 
ключових принципів у дослідженні безпеки регіонів. Адже дозволяє 
розробити найбільш ефективні стратегії зниження ризиків з урахуванням 
територіальних особливостей: «Окремі типи регіонів стикаються з різними 
викликами» [C.25, 6], а відповідно, потребують розробки різних заходів для 
зниження ризиків, а сама політика зниження небезпек потребує 
територіальної диференціації. Цей принцип знайшов дуже широке 
відображення в сучасних міжнародних підходах до аналізу проблем безпеки. 
В Україні розрахунок ризиків переважно здійснюється на рівні областей, 
проте це не дозволяє виявити і врахувати специфіку регіонів за походженням 
та характером ризиків повною мірою. Так, в Національній доповіді про стан 
техногенної та природної безпеки відзначається, що «оптимальна стратегія 
управління природно техногенною безпекою кожного з них [регіонів 
обласного рівня] має бути різною…» [С. 345, 2]. Саме її забезпечення є 
передумовою відходу від стратегії реагування на природно-техногенні 
виклики до зниження ризиків їх виникнення. 
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Черкаська О.О. Підходи до аналізу природно-техногенної безпеки 

та кількісні методи її оцінки 
У статті розкрито сучасні підходи до дослідження природно-

техногенної безпеки та основні методи її аналізу. Висвітлено традиційні 
вітчизняні підходи, що передбачають використання статистичних методів 
для оцінки наслідків надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення. 
Розкрито категорію чутливості території до виникнення небезпечних 
ситуацій, її складові елементи та напрями аналізу. 

Ключові слова: безпека, ризик, метод, наслідки, збитки, чутливість. 
 
Черкаская Е.А. Подходы к анализу природно-техногенной 

безопасности и количественные методы ее оценки 
В статье раскрыты современные подходы к исследованию природно-

техногенной безопасности и основные методы ее анализа. Освещены 
традиционные отечественные подходы, предусматривающие использование 
статистических методов для оценки последствий чрезвычайных ситуаций и 
рисков их возникновения. Раскрыта категория чувствительности территории 
к возникновению опасных ситуаций, ее элементы и направления анализа.  

Ключевые слова: безопасность, риск, метод, последствия, убытки, 
чувствительность. 

 
Cherkaska O. Approaches and methods of the natural disasters and 

technological accidents investigations 
The article deals with modern approaches to the study of natural disasters 

and technological accidents and basic methods of their analysis. Traditional 
approaches that involve the use of statistical methods for disasters assessment and 
risk of their occurrence are revealed. The category of vulnerability of the territory 
and its elements are characterized. 

Keywords: safety, risk, method, impact, damages, vulnerability. 
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СТВОРЕННЯ ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ ПРИРОДНИХ І ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 
 

Ключові слова: довідково-аналітична ГІС, надзвичайні ситуації. 
 
Вступ. Розвиток нових технологій, збільшення об’ємів промислового і 

сільськогосподарського виробництва, розширення мережі транспортних 
систем і систем передачі енергії супроводжуються зростанням техногенного 
навантаження на біосферу. Наслідками цього є надзвичайні ситуації та 
катастрофи, які виникають все частіше і характеризуються значними 
матеріальними, соціальними та екологічними наслідками. Стала очевидною 
необхідність розроблення нових підходів для забезпечення безпеки людей і 
природного середовища. Саме тому в розвинутих країнах сформувалась нова 
галузь знань – аналіз екологічних і геоекологічних ризиків і керування ними. 

Актуальність теми. Створення геоінформаційної системи, яка 
міститиме інформацію про надзвичайні ситуації, дозволить спростити їх 
оброблення, аналіз і прогноз. Функції такої ГІС можна поділити на 3 групи: 
довідкові, геопросторові, аналітичні та підтримка прийняття рішень. До 
першої групи належать підготовка різноманітних звітів, оброблення 
статистичних даних, отримання інформації по певній катастрофі. 

Операції з просторовою інформацією – визначення відстаней, 
географічного положення з прив’язкою до населених пунктів, створення 
вибірок за територією, отримання координат тощо є типовими функціями 
ГІС.  

Аналітичні функції, наприклад обчислення імовірності виникнення 
надзвичайної ситуації в певному місці у певний час теоретично можуть бути 
виконані на основі великої кількості даних про природні явища та наявності 
достовірної інформації про технічний стан інженерних об’єктів. Але 
механічно приймати рішення за результатами роботи програми вважаємо 
неприйнятним. В будь-якому випадку ці результати потребують оброблення 
та інтерпретації фахівцем. Аналітичні ж можливості фахівця не замінить 
ніщо, його увага і знання про географічне середовище не йдуть ні в яке 
порівняння з інформацією найповнішої бази даних. Крім того, кількість 
зусиль та ресурсів, які мають бути витрачені на створення досконалої 
автоматизованої прогностичної системи, є значно більшими за конкретний 
аналіз певної проблеми, нехай і з залученням ГІС, та отримання зрозумілого 
для людей, обґрунтованого і коректного рішення. Тобто суть самої ГІС НС – 
не в представленні вже готових рішень, а в наданні можливості прийняття 
останнього. Тому доцільним буде створення ГІС з базовими і деякими 
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аналітичними функціями, а викладення теоретико-методичної складової 
цього процесу є метою цієї публікації. 

Аналіз останніх публікацій на цю тему. Більшість статей описують 
хід виконання робіт і досягнуті результати, але не викладають організаційної 
складової і вибору (розрахунку) методики виконання робіт [9]. Такі праці 
публікують проектні організації. Наприклад, наближений до теми цієї статті 
проект представлено в роботі [5]. Як умовні позначення вибрано геометричні 
значки, що, хоч і ускладнює читання карти, проте покращує її вигляд. Майже 
весь перелік техногенних небезпек викладено у книзі [7]. Детальне кількісне і 
відсоткове співвідношення різних типів природних катастроф подано у праці 
[8]. Вибір програмного забезпечення описаний у статтях [12 і 1], в останній 
дається його детальний огляд. Робота [4] присвячена геоінформаційним 
системам з відкритим кодом.  

Терміни та визначення. Геоінформаційна система – це програмно-
апаратний комплекс, за допомогою якого можна вводити, зберігати, 
оновлювати, маніпулювати, аналізувати і виводити всі види географічно 
прив’язаної інформації [3]. Тобто ГІС складається з трьох компонентів – 
даних, програми (або кількох програм і модулів) і апаратного забезпечення. 
Дані, звісно, найважливіша частина. Але користування нею неможливе без 
певних апаратних і програмних засобів. Нехай апаратні засоби стандартні 
(комп’ютер), але програмне забезпечення є невід’ємним компонентом, який і 
визначає весь функціонал ГІС. Саме тому словосполучення «Створення ГІС 
природних і техногенних надзвичайних ситуацій» є дещо перебільшеним. 
Адже створення програмного, а тим більше апаратного забезпечення не 
передбачено. В цьому випадку все обмежується ГІС-проектом, тобто 
введенням в наявну програму даних і створенням файлу, який описуватиме їх 
розміщення та параметри відображення. 

У випадку створення ГІС-онлайн здійснюється публікація готових 
карт або введення даних і створення карт на їх основі. Тобто також 
використовується готове програмне забезпечення. 

Довідково-картографічна система на основі ГІС забезпечує 
формування цифрової картографічної моделі з можливим включенням 
засобів мультимедіа і пошукової системи. Вона передбачає наявність 
картографічних, фактографічних і текстових матеріалів та інших засобів ГІС 
[11] і призначена для відображення інформації без аналітичних функцій. З 
наявністю останніх цей продукт може називатись «Довідково-аналітична 
геоінформаційна система природних і техногенних надзвичайних ситуацій». 

Виклад матеріалу дослідження. Для створення цієї системи 
запропоновано таку методику виконання робіт: 

- огляд літературних джерел і публікацій по цій темі; 
- вибір програмного забезпечення; 
- встановлення переліку джерел, які містять інформацію про природні 

і техногенні небезпеки, надзвичайні події та явища; 
- збір вихідних картографічних даних по темі дослідження, складання 
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їх переліку у табличному вигляді; 
- збір статистичних та відомчих матеріалів, підготовка вихідних даних 

для карт; 
- розроблення умовних позначень для карт і картосхем; 
- імпорт даних, вибір географічних основ і створення карт по 

надзвичайним ситуаціям; 
- встановлення взаємозв’язків між картами, статистичними даними та 

іншими матеріалами, оформлення системи як цілісного проекту; 
- підготовка звіту. 
Для виконання деяких етапів було використано результати 

попередньої науково-дослідної теми №11БФ-050-04П НДС картографії та 
геоінформатики, а саме: створення географічних основ у форматі ESRI Shape 
і визначення математичної основи для карт [10]. 

Огляд програмного забезпечення. Для реалізації проекту можна 
використати ГІС на основі систем автоматизованого проектування (САПР), 
комерційні, безкоштовні настільні чи онлайн-системи. Редактори векторної 
графіки не мають засобів роботи із семантикою, тому їх не розглядаємо. 

Найпотужнішими з графічної точки зору є Autodesk MAP і Bentley 
Microstation. Є і менш досконалі програми, наприклад LibreCAD для Linux. Їх 
перевагою є можливість відображення найскладнішої графіки. Недоліками – 
звужені можливості роботи з семантикою і обмеженість запитів, особливо 
просторових. В САПР зручно створювати об’єкти, але не працювати з ними, 
оскільки це графічні програми, а не СУБД, від яких походять ГІС. Також 
САПР мають менші можливості зі створення тематичних карт, роботи з 
проекціями і перетворення даних. 

Універсальні комерційні ГІС, які використовуються найчастіше, 
дозволяють досягнути найшвидшого результату. Вони вже містять 
програмну складову, яка дозволяє вирішити більшу частину задач. 
Залишається наповнити систему даними, тобто зробити ГІС-проект. Такі ГІС 
можуть розрахувати площу водозбору, поверхню забруднення, побудувати 
цифрову модель рельєфу, оцінити зону видимості тощо [13]. 

Недоліком такого рішення є необхідність купувати стільки копій 
програми, скільки передбачається робочих місць. Адже кожну таку ГІС 
потрібно встановлювати на комп’ютері і вже в ній відкривати дані. З іншого 
боку, за допомогою безкоштовного вьювера можна виконувати запити і 
переглядати дані без редагування останніх (або такі засоби урізані – 
переважно це ручне редагування, засоби автоматизованої обробки відсутні). 
Також для роботи в комерційних ГІС потрібно мати відповідну кваліфікацію. 

Часто потужні ГІС мають мову розширення (програмований 
інтерфейс), яка дозволяє дописати функцію, відсутню в базовій версії 
(розрахунок полів концентрації забруднень, моделювання наслідків аварій 
тощо). До таких програм належать MapInfo або ArcGIS. 

Недоліком професійних ГІС є їх ціна. Якщо Microsoft Office коштує 3-
6 тис. грн., то середня ГІС, як MapInfo – на порядок більше. Це зумовлено 



300 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

більш вузькою аудиторією, і, як наслідок, меншою кількістю проданих 
продуктів. Саме тому для малих компаній придбання ГІС є проблемою. 
Виходом може стати використання відкритих програм. Одною з кращих є 
Quantum GIS. Також можна навести gvSig і Grass. Але користуватись двома 
останніми досить важко. Їх довідка примітивна, а для освоєння потрібно мати 
навички програмування (з точки зору програміста їх інтерфейс зрозумілий). 
Ще одною перевагою відкритих ГІС є кросплатформність. Вони можуть 
працювати під Windows, Linux і MacOS. Для двох останніх операційних 
систем альтернативи відкритим ГІС немає, оскільки комерційні 
випускаються тільки для Windows (ArcGIS є і для Unix). Проте використання 
останньої операційної системи проблематичне через відсутність драйверів до 
більшості компонентів сучасного ПК. 

Деякі ГІС (Панорама Карта) вже мають модуль прогнозування 
надзвичайних ситуацій під час виникнення такої на радіаційно, хімічно 
небезпечному об’єкті чи гідротехнічній споруді. За допомогою цього 
комплексу можливий розрахунок параметрів вражаючих факторів і 
нанесення зони ризику на карту. 

Можна виділити також цілий клас автономних систем, які не 
базуються на ГІС-пакетах загального призначення, а є написаними «з нуля», 
наприклад російська розробка «Экстремум». Перевагою таких програм є 
простота у вивченні і використанні, а також можливість робити потрібну 
кількість інсталяцій (програма, написана на замовлення, є власністю 
компанії). Їх недоліком є жорстка орієнтація на вирішення певного кола 
задач [2].  

Онлайн-ГІС, на зразок ArcGIS Online – це системи з веб-інтерфейсом, 
які використовують «хмарну» інфраструктуру для зберігання даних. 
Користувачі отримують доступ до динамічних ресурсів, можуть вводити дані 
і наносити їх на карти, публікувати останні на цьому ж сервері. Недоліком є 
плата за користування таким сервісом (як правило, річна). Безкоштовна 
версія для користувачів не має частини функцій, які дозволяють працювати з 
великими обсягами даних. Проте є можливість публікувати карти, створені в 
настільній версії ArcGIS. Також онлайн-системи не можуть аналізувати 
просторові дані, на відміну від настільних ГІС. 

Складові частини довідково-аналітичної геоінформаційної 
системи. 

- картографічна основа і тематичні шари; 
- реєстрова база даних, яка містить перелік надзвичайних ситуацій і 

список потенційно небезпечних об’єктів; 
- прикладне програмне забезпечення для вирішення аналітичних задач 

і формування звітних документів. 
Функції довідково-аналітичної геоінформаційної системи. Базові 

функції, пов’язані з роботою програми (забезпечення введення, збереження 
даних, підключення, експорт і друк карт, виведення інформації на екран) не 
розглядатимемо. 
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1. Довідкові функції такі: 
- перегляд інформації з реляційної бази даних по певному явищу, 

об’єкту чи надзвичайній ситуації, а також її редагування та доповнення 
новими даними, в тому числі шляхом їх імпорту; 

- вибір і експорт даних з бази на основі запитів по семантиці; 
- формування звітів за певними критеріями (на зразок Crystal Report у 

MapInfo); 
- пошук по неповним або неточним даним. 
- моніторинг і оброблення в реальному часі великої кількості джерел 

інформації різних типів [6]. 
2. Геопросторові засоби дозволять вимірювати характеристики, 

виявляти взаємозв'язки і просто краще зрозуміти залежність між об'єктами і 
явищами. Вони перераховані нижче зі зростанням складності: 

- визначення координат об’єктів у різних системах і проекціях; 
- отримання інформації про виділений об’єкт на карті, можливість 

співставити об’єкт на карті та в базі; 
- визначення адрес, співставлення координат і адрес. Наприклад, 

моніторинг лісових пожеж передбачає використання не тільки просторових 
координат, але й назв лісництв і номерів лісових кварталів; 

- обчислення довжин і площ, охоплених певним явищем; 
- створення буферних зон; 
- реалізація просторових запитів, які можуть включати семантику; 
- аналіз геометрії та топології; 
- генералізація (об’єднання об’єктів з подібними характеристиками); 
- класифікація по растровій моделі, наприклад виявлення регіону з 

певним типом НС, самі НС є комірками растру; 
- пошук найближчих об’єктів; 
- можливість роботи з локальними географічними основами з різною 

деталізацією і доступ до карт геопорталів. Локальні основи призначені для 
створення якісних тематичних карт. Інформація з геопорталів з деталізацією 
від материка до окремого будинку дозволить ознайомитись із топографією 
обраного району. Також є можливість співставити зібрані дані з тематичною 
картою, наприклад картою розломів, встановивши її як основу; 

3. Аналітичні і прогностичні функції. За їх допомогою здійснюється 
оброблення і перетворення вихідних даних у форму, придатну для 
обґрунтування управлінських рішень. Під час аналізу публікацій виявлено, 
що моделі, які використовуються для прогнозування і розрахунку наслідків 
НС, є досить простими і неточними. Принаймні людина швидше накреслить 
по карті міста зону поширення сильнодіючих отруйних речовин, отримавши 
з Інтернету швидкість дифузії газу і врахувавши напрям вітру. Тим не менше, 
математичний розрахунок природних явищ – один з найбільш перспективних 
напрямків у сучасній географії та картографії.  

До таких функцій належать: 
- створення тематичних і комплексних карт на вибрану територію в 
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потрібному масштабі і деталізації як географічної основи, так і тематичної 
складової, вибір способів картографічного зображення та імпорт нових 
умовних позначень; 

- засоби розроблення математичних та просторових моделей і 
реалізації обчислень, в тому числі по графічній складовій, що передбачає 
потребу у скриптовій мові програмування. Також бажана наявність великої 
кількості вже готових підпрограм, модулів тощо для вирішення типових 
задач. До останніх належать такі: 1) аналіз синоптичних факторів з метою 
прогнозування штормових вітрів; 2) поширення промислових викидів і 
димове забруднення атмосфери, розрахунок поля концентрації забруднень, 
маршрутів стікання рідких забруднюючих речовин; 3) руслові і ерозійно-
яружні процеси; 4) розрахунок зони затоплення на основі даних 
гідрологічних постів (кількості опадів та рівнів води), рельєфу, поглинаючої 
здатності ґрунтів і в’язкості води. В результаті просторового запиту можна 
визначити об’єкти, які потрапили в зону затоплення, кількість населення 
тощо; 5) розрахунок зон транспортної доступності і прокладення 
оптимальних маршрутів для ліквідації наслідків аварії; 6) місце аварій в 
електромережах піж час раптового зниження температури повітря; 7) час і 
місце наступного землетрусу. 

Для вирішення таких завдань зараз використовуються 
вузькоспеціалізовані засоби або створюється технологічний ланцюжок з 
використанням багатьох програм. 

Вимоги до довідково-аналітичної геоінформаційної системи. 1. 
Отримання економічного ефекту від використання ГІС. Можна помітити, що 
в багатьох випадках розроблення цього продукту нічого не дає компанії, яка 
його замовила, крім відчуття даремно витрачених грошей. Так, фірма 
отримує дорогу іграшку, яку можна показати на презентації, – і все. А 
проблеми, які існували до створення ГІС, з таким же успіхом вирішуються і 
після розроблення останньої. Наприклад, ГІС графічно відображає 
несправність на трубопроводі. Але для ліквідації останньої інженери 
використовують дані сенсорів, не звертаючись до зображення. 

2. Можливість впровадження ГІС. Це проблема багатьох сучасних 
перспективних розробок. Вона пов’язана як з відсутністю нагальної потреби, 
критичної маси потенційної аудиторії для впровадження і підтримки 
останньої, так і зі складністю реалізації технології, бюрократичними 
перешкодами, конкуренцією, можливістю нелегального використання тощо. 
Також сучасна швидкість науково-технічного прогресу може привести до 
застарівання технології ще до виходу на ринок. Тому для успішного 
впровадження ГІС-проекту потрібно: 

- орієнтуватись на швидкий результат. В сучасних умовах швидкий 
результат важливіше, ніж повний і якісний, саме перший вимагатиме 
замовник; 

- уникати проектів, які дадуть змогу вирішити уже вирішену задачу; 
- технологію реалізації проекту робити якомога простішою [12].  
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3. Можливість залучення зовнішніх авторів до наповнення такої ГІС, 
бажано на громадських засадах. Одною з головних проблем для природничих 
науках є отримання даних, для чого використовуються мережі спостереження 
за природними явищами. Із залученням користувачів така мережа може бути 
значно розширена. Прикладом такого проекту можна назвати Wikipedia, а в 
картографії – OpenStreetMap. Автори можуть додавати записи і наносити на 
карту дані, наприклад про катастрофи. Такий спосіб роботи дасть можливість 
досягнути економічного ефекту хоч би за рахунок створення довідкової бази 
надзвичайних ситуацій. 

Але створення такої системи потребує залучення багатьох людей, які 
не завжди бажатимуть наносити дані на карту. Простіше надіслати дані за 
допомогою СМС або електронної пошти. В такому випадку потрібно 
передбачити спосіб інтерпретації повідомлень чи листів і їх нанесення на 
карту. 

З іншого боку, це означає можливість надсилання помилкової 
інформації, що потребує додаткової перевірки. Подібним чином реалізована 
база публікацій Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

До технічних вимог можна віднести такі. 4. Зручний інтерфейс, щоб 
спростити картографування і використання системи нефахівцями. Цій вимозі 
відповідають комерційні ГІС і деякі безкоштовні (MapInfo, ArcGIS, 
QuantumGIS). Протилежний приклад – GRASS. 

5. Можливість створювати більш-менш якісні карти з подальшим 
доопрацюванням у векторних редакторах. Онлайн-ГІС, як правило, функцій 
експорту не мають.  

6. Кросплатформність. В онлайн-ГІС створення та публікація 
інтерактивних карт і додатків може виконуватися на будь-якому пристрої за 
наявності браузера й доступу до Інтернету. 

7. Мобільність. Безкоштовні додатки для смартфонів і планшетів 
дозволяють одержати доступ до карт та іншої географічній інформації за 
наявності Інтернету. З їх допомогою можна збирати польову інформацію, 
генерувати звіти та переглядати карти. 

8. Сумісність обраної ГІС з іншими програмними продуктами – 
текстовими і векторними редакторами. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Можна встановити, 
що картографічна система є в будь-якому випадку допоміжним елементом у 
процесі прийняття рішення. Вона виконує ті задачі, яку людина внаслідок 
біологічної будови не може осягнути. Також вона забезпечує колективне 
виконання роботи і доступ до зібраної інформації. Наявність прогностичних 
функцій дозволить робити попередні висновки про перебіг того чи іншого 
явища.  

Багатьом екстремальним природним і техногенним явищам властиві 
просторові і часові закономірності. Їх виявлення покладено на людину. ГІС є 
лише допоміжним інструментом.  
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Орещенко А. В. Створення довідково-аналітичної 

геоінформаційної системи природних і техногенних надзвичайних 
ситуацій 

У статті здійснено обґрунтування потреби створення довідково-
аналітичної геоінформаційної системи для моніторингу природних і 
техногенних надзвичайних ситуацій. Представлено попередню методику 
виконання робіт. Оглянуто програмне забезпечення, яке придатне для 
виконання задачі. Визначено вимоги до цієї системи та її можливості.  

Ключові слова: довідково-аналітична ГІС, надзвичайні ситуації. 
 
Орещенко А. В. Создание справочно-аналитической 

геоинформационной системы природных и техногенных черезвычайных 
ситуаций 

В статье осуществлено обоснование потребности создания справочно-
аналитической геоинформационной системы для мониторинга естественных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций. Представлена предыдущая методика 
выполнения работ. Рассмотрено программное обеспечение, пригодное для 
выполнение задачи. Определено требования к этой системе и ее 
возможности.  

Ключевые слова: справочно-аналитическая ГИС, чрезвычайные 
ситуации. 

 
Oreshchenko A. Creating of inqury and analitic geoinformation system 

of natural and technogenic emergencies 
There is realized the necessity justification of inquiry and analytic 

geoinformation system creating for natural and technogenic emergencies 
monitoring in the article. The previous work methods are presented. There are 
considered the software, suitable for the task fulfillment. The system demands and 
capabilities are defined.  

Keywords: inquiry and analytic GIS, emergencies. 
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V.  РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
 
УДК 911.3 

 
Ободовська В. О., асп. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

РЕІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ:СУЧАСНИЙ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Ключові слова: регіональна політика; соціально-економічний розвиток; 

Україна, Польща 
 
Вступ. Постановка проблеми. Одним із напрямків європейської 

інтеграції України є розширення співробітництва з Польщею. Воно 
здійснюється у декількох площинах, важливим з яких є міжрегіональне 
співробітництво, яке покликане сприяти впровадженню європейських 
стандартів на регіональному та місцевому рівнях. Мережа міжрегіональної 
співпраці України з Польщею на рівні місць, районів і селищ направлені на 
поглиблення зовнішніх зв’язків. Тому, суспільно-географічне дослідження 
особливостей регіональної політики України та Польщі є актуальним.  

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: С. Антонюк, В. Будкін, І. 
Винниченко, В. Гевко, В. Дем’нець, Е. Звонков, Г. Зеленко, О.Іванко, В. 
Карасьов, В.Колесник, О.Малиновська, О. Мрінська, С.Стоєцький, 
В.Струтинський, Л. Чекаленко та ін. Вони піднімають актуальні питання 
стосовно проблем  розвитку регіональної політики та стратегій розвитку. 
Т.Поканскі, О. Станкевич, М. Янкін, В. Борщевський, J. Zaleski, A. 
Pyszkowski займаються питаннями регіонального розвитку та регіональної 
політики Польщі. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання.  Нині практично 
всі області України та воєводства Польщі уклали угоди про міжрегіональне 
співробітництво, вивчення якого має бути спрямоване на подальший 
розвиток міжрегіональної співпраці. Метою написання статті є дослідження 
особливостей регіонального розвитку та  виявлення основних спільних та 
відмінних рис регіональної політики України та Польщі. 

Виклад основного матеріалу. Україна має розвинуту мережу 
міжрегіонального співробітництва з Польщею. На рівні областей України усі 
воєводства Польщі мають партнера. Серед українських регіонів найбільше 
польських партнерів у Львівській, Одеській, Івано-Франківській, Вінницькій 
та Волинській областях. В Польщі стосовно міжрегіонального 



307 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

співробітництва виділяється Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, Сілезьке 
та Мазовецьке воєводства. Всього діє близько 450 угод, в рамках яких 
проводяться спільні культурно-мистецькі заходи, реалізуються проекти 
молодіжних обмінів, відбуваються наукові конференції тощо.  

Таке українсько-польське міжрегіональне співробітництво координує 
Українсько-польська Міжурядова Координаційна Рада з питань 
міжрегіонального співробітництва, яка базується на угоді між Урядом 
України та Урядом Польщі (24 травня 1993 року). Заходи співпраці 
випливають із особливостей регіональної політики двох країн. 

 Для того, щоб розуміти специфіку регіональної політики двох держав, 
необхідно провести порівняльний аналіз спільних та відмінних рис. Спільні 
характеристики в цілому можна звести до наступних блоків, які наведені в 
таблиці 1.1. 

 
Таблиця 1.1 Спільні риси регіональної політики Польщі та України 

Польща Україна 
 Формулювання основних цілей стосовно національних стратегій 

регіонального розвитку. 
 Поетапність проведення національних стратегій регіонального 

розвитку. 
 Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 

2007-2015 роки. 

 
Основними спільними рисами проведення регіональної політики 

Польщі та України є:  
Формулювання основних цілей стосовно національних стратегій 

регіонального розвитку держав: Національна Стратегія Регіонального 
Розвитку Польщі на 2007-2015 рр. визначає наступні стратегічні цілі щодо 
розвитку регіонів: 

- Зростання конкурентності воєводств. 
- Посилення суспільної,економічної та просторової єдності. 

             - Швидке зростання - вирівнювання шансів щодо розвитку. 
Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку 

України до 2015 року:  
1). Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх 

ресурсного потенціалу. 
- Забезпечення розвитку людських ресурсів. 
- Розвиток міжрегіонального співробітництва. 
- Створення інституціональних умов для регіонального розвитку. 

2). Поетапність проведення національних стратегій регіонального 
розвитку Польщі та України: Реалізація напрямів політики Польщі щодо 
регіонального розвитку на 2001-2006 рр. складалась з двох стадій, що 
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перетинаються, а саме: перша - апробація нової системи за рахунок 
використання фондів підготовки до вступу до ЄС у 2000-2003 рр. та 
структурних фондів у 2004-2006 рр.; друга - перегляд функціонування 
системи та вироблення більш обґрунтованої системи, необхідної для 
подальших дій в рамках плану вступу до ЄС. 2007-2010 рр. - реалізація цілей 
національної стратегії; виділення необхідних коштів для стимулювання 
розвитку депресивних регіонів (східної частини країни). Та 2011-2013 рр. - 
аналіз та наслідки проведення Євро-2012, загальний прибуток держави. 
 Реалізацію стратегії регіонального розвитку України передбачається 
здійснити у два етапи [1]: На  першому  етапі  (2006-2008 роки) 
пріоритетними завданнями  повинні стати: визначення структурних  проблем 
у кожному регіоні,  які мають негативний вплив на конкурентоспроможність 
і потенціал зростання, і розроблення заходів щодо їх розв'язання; 
забезпечення розроблення та затвердження  регіональних стратегій розвитку,  
які визначать пріоритетні напрями розвитку регіонів на середньо- та 
довгострокову перспективу; проведення моніторингу показників розвитку 
регіонів,  районів і міст обласного значення для визначення депресивних 
територій; та ін. На другому етапі (2009-2015 роки) передбачається: 
створення  дієвого  механізму координації діяльності та узгодження 
галузевих і секторальних програм розвитку регіонів із стратегічними 
завданнями державної політики регіонального розвитку; диверсифікація 
джерел та форм  фінансування  регіонального розвитку  шляхом створення 
Державного фонду регіонального розвитку; проведення адміністративно-
територіальної, бюджетної та податкової реформи з метою зміцнення 
фінансово-економічної  основи територіальних громад; укладення угод щодо 
регіонального розвитку; спрямування державних      інвестицій на розбудову 
соціально-економічної інфраструктури регіонів та ін. [10]. 
 3. Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 
2007-2015 роки: Пріоритет 3. Підтримка розвитку туризму та охорона 
культурної спадщини.  Мета 1. Ідентифікація і розвиток українсько-
польського прикордоння як єдиного туристичного регіону. Оперативні цілі: 
Створення привабливої, унікальної, інтегрованої туристичної пропозиції на 
підставі наявного потенціалу транскордонного регіону. Розвиток існуючих 
спільних туристичних продуктів. Створення нових інтегрованих туристичних 
продуктів і перетворення цікавих об’єктів у туристичні продукти.  Мета 2. 
Розвиток інтегрованої системи маркетингу і популяризації польсько-
українського транскордонного регіону в Україні, Польщі і за кордоном. 
Оперативні цілі: Створення марки транскордонного туристичного регіону. 
Розвиток транскордонної системи туристичної інформації і забезпечення 
вільного доступу до неї. Здійснення спільної маркетингової діяльності з 
урахуванням ринкових досліджень. Мета 3. Збалансований розвиток і 
просторове освоєння транскордонного туристичного регіону. Оперативні 
цілі: 1. Покращення транспортної доступності регіону і туристичних об’єктів. 
2. Розвиток туристичної і супутньої інфраструктури згідно з принципами 



309 

 

© Економічна та соціальна географія. – 2014. – вип. 2 (70) 

збалансованого розвитку. 3. Охорона навколишнього середовища і 
збереження історично-культурних пейзажів. Мета 4. Підготовка 
висококваліфікованих спеціалістів для обслуговування туристичного руху та 
менеджерів з транскордонного туризму. Оперативні цілі: 1. Підвищення 
кваліфікації фахівців туристичної сфери та формування про туристичного 
відношення серед мешканців прикордоння. 2. Підготовка нових спеціалістів 
у сфері обслуговування туристичного руху та висококваліфікованих 
спеціалістів з підготовки туристичних кадрів для вищих навчальних закладів. 
3. Проведення спільних наукових досліджень у галузі туризму. Мета 5. 
Створення потужного та інтегрованого інституційного оточення розвитку 
туризму у польсько-українському прикордонні. Оперативні цілі: 1. 
Посилення співпраці польських та українських органів самоврядування і 
суспільних інститутів, а також транскордонної співпраці в галузі туризму. 2. 
Підвищення зацікавлення і готовності владних структур до підтримки 
підприємництва у сфері культури і туризму, посилення турботи про 
культурне надбання, ефективне пропагування культурної спадщини. 3. 
Розвиток і співпраця туристичних підприємств транскордонного регіону, 
формування туристичного кластера [8]. 

Отже, регіональні політики щодо розвитку регіонів Польщі та України 
є подібними. Також регіональний розвиток двох країн поєднують спільні 
проекти, наприклад, польсько-українська стратегія транскордонного 
співробітництва на 2007-2015 роки; спільне проведення чемпіонату з 
футболу Євро – 2012, який успішно пройшов в обох державах. Але у Польщі 
значно швидше проходить модернізація, реалізація головних пріоритетних 
цілей та завдань регіонального розвитку. 

Також слід зазначити, що за останні роки рівень ВВП та ВРП удвох 
країнах має тенденцію до зростання після проведення та реалізації 
національної стратегії регіонального розвитку держав [рис.1.1,1.2]. 

За аналогією виділення спільних блоків проведення регіональної 
політики в Польщі та Україні ми виявили відмінні характеристики до 
наступних блоків, які наведені в таблиці 1.2. 

Основною відмінною рисою проведення регіональної політики Польщі 
та України є те, що на сьогоднішній день регіональна політика України 
знаходиться в стані реформування і потребує модернізації та вдосконалення.  
Також в Україні немає чітко сформульованих цілей, завдань виконання 
регіональних програм. В нашій державі немає механізму управління 
регіональними програмами на рівні міст та сіл. Натомість, в республіці 
Польща створені спеціальні координуючі органи управління, так звана, 
інтрарегіональна політика, яка реалізується органами самоврядування 
воєводств, тобто регіональної політики органів самоврядування воєводств з 
метою досягнення власних цілей на базі власних коштів і під власну 
відповідальність, але за фінансової підтримки з бюджету держави і 
Європейського Союзу. Основним інструментом реалізації є регіональні 
оперативні програми. 
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Таблиця 1.2 Відмінність регіональної політики двох країн 
Польща Україна 

Чітко сформульовано та окреслено 
комплекс стратегічних документів з 
регіонального розвитку. 

Регіональна політика України 
знаходиться в стані реформування і 
потребує модернізації та 
вдосконалення. 

Чітко визначені пріоритети державної 
політики регіонального розвитку та 
фінансування. 

Відсутні чітко визначені пріоритети 
державної політики регіонального 
розвитку та фінансування. 

Стратегічні програми мають 
міжгалузевий характер, а стратегія 
розвитку країни складається з 6 
секторних операційних програм. 

Низька якість підготовки та реалізації 
стратегічних програм розвитку. 

 
Актуальність подальшої розробки і реалізації національної Стратегії 

регіонального розвитку України полягає в наступному:  
1. Відсутній єдиний центральний координуючий орган у системі 

органів виконавчої влади щодо забезпечення ефективного формування та 
реалізації державної регіональної політики. Про це можна стверджувати 
незважаючи на створення Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України (Мінрегіонбуд) [3], оскільки функції з координації 
розробки та державної реєстрації угод щодо регіонального розвитку, 
наукового та методичного забезпечення діяльності у цій сфері органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також розробка в 
межах своїх повноважень та забезпечення відповідно до законодавства 
реалізації державної регіональної політики одночасно покладено на 
Міністерство економіки України (Мінекономіки) [5].  

2. Простежується низька ефективність реалізації та значне 
“затягування” процедур розробки і виконання нормативно-правових актів, 
направлених на забезпечення та прискорення вітчизняного регіонального 
розвитку. Тільки з 1 січня 2006 р. набрав чинності Закон України “Про 
стимулювання розвитку регіонів” [2] (розроблявся з 2001 р.), відповідно до 
якого Кабінет Міністрів України Постановою від 21 липня 2006 р. № 1001 
затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 р., 
передбачивши у тримісячний строк розробку проектів регіональних стратегій 
розвитку, які в багатьох областях так і не були підготовлені. Практично 
тільки через два роки на виконання інших статей даного Закону Кабінет 
Міністрів України затвердив [4] порядок підготовки, укладення та виконання 
угоди щодо регіонального розвитку і відповідну типову угоду, незважаючи 
на вже існуючі угоди такого рівня.  

3. В Україні відсутні чітко визначені пріоритети державної політики 
регіонального розвитку та відповідні науково-обґрунтовані розрахунки щодо 
обсягів їх фінансування. За даними Міністерства фінансів України, у 2006 р. 
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в країні налічувалося понад 400 державних цільових програм, які свого часу 
не обговорювалися громадськістю, не мали попередньо обґрунтованої 
фінансової підтримки і, по суті, не виконувались, натомість діючим Урядом 
приймаються нові. Аналогічна ситуація склалася в регіонах. Ця практика 
продовжувалася при формуванні витрат державного бюджету на 2007 р., де 
враховано 89 державних цільових програм, з яких Верховною Радою України 
затверджені лише 19. Ці програми не відповідають вимогам Закону України 
“Про державні цільові програми” і тому вони, як правило, продовжують бути 
зведеними розрахунками потреб на утримання підвідомчих установ головних 
розпорядників і на вирішення конкретних завдань не спрямовані. 

Динаміка ВВП Польщі на душу населення (в поточних цінах у євро ) 2006-2010 рр.
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Рис. 1. Динаміка ВВП ( на душу населення) Польщі 

 
Республіка Польща не обмежилася затвердженням Стратегії 

регіонального розвитку, а в чітко окреслених часових рамках розробила 
комплекс об’ємних повністю взаємопов’язаних стратегічних документів з 
регіонального розвитку, в яких простежується послідовність, ґрунтовність, 
відкритість та оперативність, а також регламентований кожний крок 
виконавців по всій вертикалі влади, включаючи затвердження кошторисів у 
розрізі кожного проекту. Наявність обґрунтованих, профінансованих та 
незалежних від політичної кон’юнктури регіональних стратегічних 
документів, які перебувають під незалежним моніторингом, та існування 
єдиної відповідальної за їх виконання владної інституції (що періодично 
відкрито звітується), є важливим аргументом для інвесторів. У Республіці 
Польща всі стратегічні документи є предметом широких громадських 
слухань, обговорень і дискусій, які проходять за участю Уряду Республіки 
Польща та зацікавлених кіл протягом декількох місяців. В Україні, як 
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правило, обмежуються обговоренням проектів готових документів на 
розширених міністерських колегіях. 

 

Динаміка ВРП України (млн.грн.) 2006-2010 рр.
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Рис. 2. Динаміка ВРП України 
 

Аналіз розробки програмних документів у Республіці Польща у сфері 
регіонального розвитку дає змогу виявити проблеми у створенні відповідних 
стратегічних документів в Україні: 

У Республіці Польща для уникнення галузевого лобіювання, програми, 
як правило, мають міжгалузевий характер, а стратегія розвитку країни 
складається з 6 секторних операційних програм - “Інфраструктура і 
середовище”, “Інноваційна економіка”, “Людський капітал”, “Технічна 
допомога”, “Розвиток Східної Польщі”, “Європейська територіальна 
співпраця”, з операційних програм транскордонної співпраці, а також 
Регіональних операційних програм (по кожному воєводству). У тому числі 
чотири з сімнадцяти пріоритетів Операційної Програми “Інфраструктура і 
середовище” стосуються розвитку транспорту. 

Для складання Регіональних операційних програм (по кожному 
воєводству) Міністерством регіонального розвитку Республіки Польща 
розроблено та опубліковано Процедури підготовки операційних програм, у 
яких докладно описано процес їх розробки від етапу підготовки до етапу 
реалізації. Для отримання фінансування програми (групи проектів) 
координатор представляє докладний опис: цілі або цілей програми та 
способів їх реалізації в розрізі етапів; типів одержувачів коштів та типів 
проектів; структури управління програмою та фінансами; процедури 
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оголошень про прийом пропозицій за програмою; процедури оцінки та 
вибору проектів в рамках програми; процедури анулювань; системи 
моніторингу, звітів, фінансового контролю та аудиту; пропагандистської та 
інформаційної діяльності [7].  

В Україні натомість спостерігається низька якість підготовки та 
реалізації стратегічних програм розвитку. 

Висновки. До основних спільних рис проведення регіональної 
політики Польщі та України належать:а) Формулювання основних цілей 
стосовно національних стратегій регіонального розвитку. б) Поетапність 
проведення національних стратегій регіонального розвитку. в) Польсько-
українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки. До 
основних відмінних рис проведення регіональної політики Польщі та 
України відносяться: 1) в Польщі чітко сформульовано та окреслено 
комплекс стратегічних документів з регіонального розвитку; в Україні 
регіональна політика знаходиться в стані реформування і потребує 
модернізації та вдосконалення; 2) в Польщі чітко визначені пріоритети 
державної політики регіонального розвитку та фінансування: в Україні 
відсутні чітко визначені пріоритети державної політики регіонального 
розвитку та фінансування; 3) в Польщі стратегічні програми мають 
міжгалузевий характер, а стратегія розвитку країни складається з 6 секторних 
операційних програм; в Україні низька якість підготовки та реалізації 
стратегічних програм розвитку. Подальша співпраця регіонів України та 
Польщі повинна проходити в рамках міжнародних організацій та інституцій, 
зокрема, Конгресі місцевих та регіональних влад Європи, Вишеградської 
групи, Веймарського трикутника, ЦЄІ, а також ОЧЕС і ГУАМ. 
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Ободовська В.О. Регіональна політика України та Польщі: сучасний 
стан та перспективи розвитку. 

Проаналізовано особливості та нюанси проведення і реалізації 
регіональної політики України та Польщі. Досліджено особливості 
регіонального розвитку та  виявлено основні спільні та відмінні риси 
регіональної політики двох держав. 

Ключові слова: регіональна політика; соціально-економічний 
розвиток; Україна, Польща. 
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нынешние состояние и перспективы развития. 
  Проанализированы особенности и нюансы проведения и реализации 

региональной политики Украины и Польши. Исследованы особенности 
регионального развития и выявлены основные общие и отличительные 
черты региональной политики двух государств. 

Ключевые слова: региональная политика; социально-экономическое 
развитие; Украина, Польша. 
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ЗВ’ЯЗКУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Вступ. Постановка проблеми. Розвиток зв’язку як виду економічної 

діяльності в Україні супроводжується значними структурними та 
організаційними зрушеннями, певними змінами в його територіальній 
організації. Активні територіальні процеси в сфері поштового зв’язку, з 
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однієї сторони, відбуваються під дією різноманітних регіональних чинників, 
з іншої, – вони самі впливають на соціально-економічні процеси в регіонах, 
що призводить до нерівномірності розвитку та розміщення закладів послуг 
зв’язку по території регіону. Удосконалення територіальної організації 
поштового зв’язку може стати додатковим (територіальним) резервом 
підвищення ефективності функціонування галузі та зростання її ролі в 
активізації соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Поштовий зв'язок посідає вагоме місце у структурі соціальної сфери 
регіону, проте територіальні аспекти рівня його сучасного розвитку у розрізі 
регіонів України залишаються мало вивченими.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До суспільно-географічних 
праць, присвячених дослідженню зв'язку, можна віднести праці 
В. С. Грицевича,  І. І. Ковтуник, Н. І. Мезенцевої, Н. О. Рибачик. Економічні 
аспекти розвитку зв'язку висвітлено в наукових працях О. А. Князєва, 
А. В. Дзюбинського, В. М. Орлова, Д. С. Мельника, В. М. Когутенко. 
Досліджень, присвячених територіальній організації зв'язку на регіональному 
рівні, як окремих його видів, так і зв'язку в цілому, в Україні проводиться дуже 
мало. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження територіальних аспектів структури та рівня розвитку сфери 
поштового зв’язку у межах Рівненської області. Охарактеризувати поштову 
інфраструктуру Рівненщини та виявити територіальні відмінності у наданні 
послуг поштового зв’язку різними операторами за адміністративними 
районами області. 

Виклад основного матеріалу. Поштовий зв'язок Рівненської області 
варто розглядати, як складне галузеве багатофункціональне об’єднання. 
Спектр послуг поштового зв’язку Рівненської області досить різноманітний. 
Передусім, це традиційні поштові послуги, показник рівня розвитку яких 
значно диференційований у межах України, і на Рівненщині наближається до 
середнього. 

Найбільш поширеним оператором поштового зв’язку на території 
Рівненщини є національний оператор – підприємство УДППЗ «Укрпошта»  
Рівненської області. «Укрпошта» Рівненської області є філією УДППЗ 
«Укрпошта», утвореного наказом генерального директора підприємства від 
24.06.98р. № 202, не має статусу юридичної особи, працює на підставі 
положення, затвердженого наказом генерального директора «Укрпошти» від 
02.11.98р. № 370 і здійснює свою діяльність від імені підприємства у межах 
наданих їй повноважень. Вона має у своєму складі відособлені виробничі 
підрозділи – вузли поштового зв’язку, поштамт, які діють на підставі 
положень про них, затверджених дирекцією.  

Кожен центр поштового зв’язку, являє собою поштовий округ, 
включаючи певні підпорядковані йому вузли поштового зв’язку та цехи 
обслуговування споживачів у певних адміністративних районах. Це сприяє 
зручному та близькому розташуванню від центрів поштового зв’язку складів, 
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швидшій доставці та сортуванню пошти. Дані цехи підпорядковані 
структурним підрозділам, які в свою чергу підпорядковані Поштамп-центру 
поштового зв’язку у Рівненській області. Межі структурних підрозділів і 
центрів поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» та населення, що 
обслуговуються центрами поштового зв’язку показано на рисунку 1.  

 

 
Рис. 1. Межі структурних підрозділів і центрів поштового зв’язку та 

населення, що обслуговуються центрами поштового зв’язку 
Побудовано за матеріалами [3] 
 
Загалом по території Рівненської області налічується 448 відділень 

«Укрпошта», 22 із яких знаходяться у обласному центрі і ще 47 – у інших 
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міських населених пунктах. У сільській місцевості розташовано майже 85 % 
усіх відділень «Укрпошта» Рівненщини (рис.2) і середня забезпеченість 
сільського населення такими відділеннями по області становить близько 3 
одиниць на 10 тис. осіб. Проте забезпеченість населення відділеннями 
«Укрпошта» по території області не рівномірна (рис.1): від 0,9 відділень на 
10 тис. осіб у Рівному до понад 6,0 у Дубровицькому, Зарічненському, 
Млинівському, Гощанському та Корецькому районах. 

 
Рис. 2 Відділення «Укрпошта» у Рівненській області 

Побудовано за матеріалами [3] 
 
 Існують регіональні відміни у споживанні основних послуг поштового 

зв’язку між містом та сільською місцевістю Рівненщини, що зумовлено 
чисельністю населення та рівнем соціально-економічного розвитку 
населених пунктів. Так, стаціонарні сільські відділення розміщенні у 
населених пунктах, що мають не менше 3 тис. жителів, із закріпленою 
визначеною зоною обслуговування, максимальний радіус якої – 5 км. 
«Укрпошта» Рівненської області сформувала і використовує досить щільну 
мережу об’єктів пошти, що дає змогу доступу населення до відділень зв’язку, 
отримання пошти та інших послуг за місцем проживання. 

До недавнього часу ринок послуг поштового зв'язку був повністю 
монополізованим УДППЗ «Укрпошта». Споживачі не мали альтернативи при 
отриманні даних послуг. Конкуренція у цій сфері почала формуватися 
пізніше, ніж на ринку телекомунікацій, через більш низьку ефективність і 
високу трудомісткість технологічних процесів поштового зв'язку. 
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На цей час можна говорити про початок формування конкурентного 
середовища окремих послуг поштового зв'язку. Цей ринок має свої 
особливості, такі як: виключне право національного оператора на видання, 
введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих 
конвертів і карток, а також виведення їх з обігу; офіційне видання каталогів і 
цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції; 
пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток. 
На УДППЗ «Укрпошта» також покладаються функції з надання 
універсальних послуг поштового зв'язку, тобто забезпечення на всій 
території країни доступу населення до послуг поштового зв'язку 
встановленого рівня якості за соціально доступними тарифами, що 
регулюються державою. 

На ринку послуг поштового зв'язку крім УДППЗ «Укрпошта» діють 
кілька операторів поштового зв'язку, яким Національною комісією з 
регулювання зв'язку видані відповідні ліцензії на надання послуг з 
пересилання поштових відправлень і поштових переказів. На ринку послуг в 
Україні працює понад 50 українських та міжнародних недержавних 
операторів, тому існує гостра потреба щодо вдосконалення законодавства з 
регулювання ринку послуг поштового зв’язку. Альтернативні оператори 
стрімко розвиваються, спираючись ще й на автоматизацію та механізацію 
виробничих процесів, кваліфікований персонал, який отримує пристойну 
зарплату, здійснюючи достатню рекламну підтримку своєї діяльності. 

У Рівненській області найбільш поширеними приватними операторами 
поштового зв’язку є «Нова пошта», «Ін-тайм», «Делівері» та «Міст-Експрес». 
Найбільше відділень має «Нова пошта», які діють в кожному районному 
центрі та більшості смт області. Але, судячи з прогресу росту даних 
компаній, з кожним роком вони все більш розвивають свою мережу.   

На приклад, станом на 2013 рік у більшості районах області налічуємо 
по одному відділенню «Нової пошти», проте у Володимирецькому та 
Рівненському їх налічується по п’ять у чотирьох населених пунктах у 
кожному із районів, у Сарненському і Дубенському – по три (по два у 
районних центрах і по одному у смт), у Радивилівському, Острозькому та 
Рокитнівському – по два (у райцентрі та смт чи селі), у Дубровицькому – два 
у райцентрі, а у Рівному – дванадцять.  

Експрес доставки «Інтайм» розмістили по території Рівненщини 
тринадцять відділень: у Рівному – три, у Дубному – два, у Березному, 
Дубровиці, Костополі, Кузнецовську, Острозі, Радивилові, Рокитному та 
Сарнах – по одному.  

Компанія «Торговий Дім «Міст Експрес» в Україні представляє 
інтереси міжнародної корпорації «Meest Corporation Inc.» та входить в одну з 
найбільших в Україні фінансово-промислову групу «Росан». У розміщенні 
відділень у Рівненській області вона орієнтується на найбільші міста – Рівне, 
Кузнецовськ та Сарни (по одному відділенню). 
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За схожим принципом розмістила свої відділення компанія «Делівері», 
що надає послуги експрес-достаки та перевезення вантажів, і має п’ять 
відділень по території Рівненщини: два у Рівному, по одному у Сарнах, 
Костополі та Дубному. Дані компанії надають можливість жителям певного 
регіону обирати найзручніші та найвигідніші для себе послуги.  

Наявність та розвиток недержавних операторів призводить до 
поступового скорочення частки «Укрпошта» на ринку традиційних послуг 
поштового зв'язку, що характерно для поштових ринків багатьох 
європейських країн. У табл. 1 наведено співвідношення тарифів на 
пересилання поштових відправлень (на прикладі маршруту Рівне -Київ) у 
найбільших операторів. Як видно із таблиці, за більшістю позицій 
«Укрпошта» має переваги, проте терміни пересилання в «Укрпошта» є 
вищими, тому клієнти, переважно юридичні особи, для яких швидкість має 
велике значення, віддають перевагу саме недержавним операторам.  

Таблиця 1 
Співвідношення тарифів на пересилання поштових відправлень із 

кур'єрською доставкою (станом на 2013 р.) 
Оператор Тариф на пересилання із кур'єрською доставкою, (грн.) 

 масою до 1 кг масою до 5 кг масою до 10 кг 
Нова Пошта 45 65 75 
Міст Експрес 43 46,25 81,50 
Інтайм 52 77 87 
Делівері 79 99 102 
УДППЗ «Укрпошта» 46,01 47,99 55,97 

Побудовано за даними [3][5][6][7][8] 
 
Щодо частки УДППЗ «Укрпошта» на ринку фінансових послуг чи 

послуг кур'єрської доставки, то тут спостерігається більш стрімке скорочення 
ступеню його присутності на цьому сегменті ринку. У сфері надання 
фінансових послуг у 2004 році частка «Укрпошта» становила майже 45 % і до 
2013 року скоротилася до 25 %. Підприємство доволі швидкими темпами 
втрачає цей ринок через значні переваги банківської системи у наданні 
фінансових послуг.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. На ринку послуг 
поштового зв’язку поступово формується конкурентне середовище, проте на 
Рівненщині це стосується майже виключно міських населених пунктів, а у 
сільській місцевості поштове обслуговування населення здійснюють, 
традиційно, відділення «Укрпошта», показники забезпеченості якими 
відповідає достатньому рівню. Безумовно, найближчим часом кількість 
відділень приватних компаній та фірм буде зростати, що сприятиме 
зростанню рівня конкуренції на ринку даних послуг, а, відповідно, і якості 
надання поштових послуг. 
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VI. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

ЮВІЛЕЇ.  
Інзі Олександрівні Горленко – 80 років! 

 
30 жовтня 2014 року виповнилося 80 років від дня 
народження талановитого ученого, видатного 
географа та чудової, щирої, чуйної людини Інги 
Олександрівни Горленко. Інга Олександрівна (1934 
р. н.) - провідний науковий співробітник Інституту 
географії НАН України, доктор географічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, відмінник народної освіти України (2002), 
радник Державної податкової служби України 1 
рангу (2000). 

У 1956 р. закінчила географічний факультет 
Київського державного університету ім. Т. Г. 

Шевченка за спеціальністю «геоморфологія». 
У 1958-1964 pp. працювала в Раді по вивченню продуктивних сил 

України НАН України. 
У 1969 р. по закінченню аспірантури в Київському університеті 

захистила кандидатську дисертацію «Вплив мінеральних ресурсів на 
структуру районних промислових комплексів (на прикладі Західного 
економічного району України)» (науковий керівник — член-кор. АН УРСР, 
д.е.н. М. М. Паламарчук). 

З 1971 року Інга Олександрівна працювала у Відділенні географії (з 
1991 р. - Інституті географії НАНУ) АН УРСР старшим науковим 
співробітником, завідувачем відділу теоретичних проблем економічної 
географії (згодом – відділу суспільно-географічних досліджень), а також  
головним науковим співробітником. У 1982 р. захистила докторську 
дисертацію на тему: «Мінеральні ресурси і промислове комплексоутворення 
в Україні». З 2000 р. Інга Олександрівна працює в Національному 
університеті Державної податкової служби України. Вона обіймає посаду 
професора, провідного наукового співробітнику НДЦ з проблем 
оподаткування.  

До кола наукових інтересів Інги Олександрівни входять дослідження 
мінеральних ресурсів як чинника промислового комплексоутворення. теорія 
територіальної організації промисловості, економіко-географічні основи 
дослідження регіональних промислових комплексів, раціональне 
природокористування. Вона є автором понад 180 наукових праць. 

Колектив географічного факультету щиро вітає Інгу Олександрівну з 
ювілеєм, зичить їй здоров’я, успіхів і усіляких гараздів. 
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ВТРАТИ НАУКИ. 
Світлій пам’яті Миколи Семеновича Мироненка. 

 
 
 Географічна наука зазнала 
великої втрати. 7 грудня 2014 року на 
73 році життя помер доктор 
географічних наук, професор, 
завідувач кафедри географії світового 
господарства Московського 
державного університету імені 
Михайла Ломоносова Микола 
Семенович Мироненко. 

Микола Семенович народися 5 
вересня 1941 року в с. Придорожнє 

Джанкойського району Кримської області. З 1956 по 1960 рр. навчався в 
Херсонському гідрометеорологічному технікумі, який закінчив за 
спеціальністю «метеорологія». Протягом 1967–68 навчального року 
проходив стажування на географічному факультеті МДУ ім. М. Ломоносова. 
У 1970-1973 р навчався в аспірантурі географічного факультету МДУ за 
спеціальністю «економічна географія». У 1973 р. Микола Семенович 
захистив кандидатську дисертації на тему: «Рекреаційне районування 
Чорноморського узбережжя СРСР, Болгарія, Румунія», а у 1988 р. – 
докторську: «Рекреаційна середовище закордонних європейських країн-
членів РЕВ (соціально-географічне дослідження)». Починаючи з 1990 року 
Микола Семенович працює професором кафедри економічної географії 
зарубіжних соціалістичних країн МДУ, а з 1992 року – очолює цю кафедру, 
що отримала назву кафедри географії світового господарства МДУ. 

Микола Мироненко вніс великий внесок у розвиток географії світового 
господарства, країнознавства, рекреаційної географії, політичної географії та 
геополітики. Підготував 19 кандидатів і 1 доктора наук. Опублікував понад 
180 наукових робіт, серед яких слід відмітити монографії та підручники: 
«Вступ до географії світового господарства» (1995, 2006 рр.), «Теорія 
світового господарства» (1997 р.), «Країнознавство: теорія і методи» (2001 
р.), «Конкурентоспроможність в системі світового розвитку» (2002 р.) та ін. 

Колектив географічного факультету глибоко сумує й переживає цю 
велику втрату нашого співвітчизника, видатного економіко-географа, щирої, 
талановитої людини та висловлює співчуття родичам і колегам Миколи 
Семеновича. 
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Засідання редакційної колегії міжвідомчого наукового збірника 

«Економічна та соціальна географія» 
 
 10 листопада 2014 року відбулось засідання редакційної колегії 
міжвідомчого наукового збірника «Економічна та соціальна географія». На 
засіданні були присутні:  Я. Б. Олійник, член-кор. НАПН України, д-р екон. 
наук, проф. (заст. відп. ред.), С. І. Іщук, д-р геогр. наук, проф. (відп. ред.), П. 
Г. Шищенко, д-р геогр. наук, проф., К.В. Мезенцев, д-р геогр. наук, проф., П. 
О. Масляк, д-р геогр. наук, проф., О. Ю. Дмитрук, д-р геогр. наук, проф.; О.В. 
Гладкий, д-р геогр. наук, проф.; (відп. секр.). 
 На засіданні було розглянуто наукові публікації міжвідомчого 
наукового збірника «Економічна та соціальна географія» за останні 5 років. 
Редакційна колегія постановила вилучити з друку матеріали публікації О. В. 
Гладкого та В. Я. Данілова «Суспільно-географічні дослідження регіональної 
монополістичної конкуренції (на основі моделі Діксіта-Стігліца)», які було 
подано у номері 1(69) міжвідомчого наукового збірника «Економічна та 
соціальна географія» в 2014 році і вважати їх такими, що не були 
надруковані. 

Редакційна колегія вважає, що дані матеріали містять огляд 
літературних джерел з дослідження регіональної монополістичної 
конкуренції на основі моделі Діксіта-Стігліца, тому їх доцільно подавати у 
формі огляду чи рецензії у відповідні рубриці міжвідомчого наукового 
збірника «Економічна та соціальна географія». 
 

Редакційна колегія 
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