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Between-regional journal “The Chronicle of Social-Economic Geography” is devoted to modern prob-
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УДК 911.3           Степан Іщук, Олександр Гладкий 
 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПРОМИСЛОВО-АГЛОМЕРАЦІЙНИХ УТВОРЕНЬ 
 

Розкрито особливості формування економічної ефективності функціонування промислових агломерацій. 
Розроблено методику та проведено оцінку економічної ефективності  розвитку промислових агломерацій 
України. Запропоновано рекомендації з оптимізації функціональної структури виробничого комплексу агломе-
рацій. 

Stepan Ischuk, Olexandr Gladkey. The socio-geographic estimation of economic efficiency of industrial 
agglomerations development. The peculiarities of economic efficiency of industrial agglomerations development are 
disclosed. The methodical approaches to investigations of economic efficiency of industrial agglomerations are ex-
plored. The estimation of economic efficiency of Ukrainian industrial agglomeration’s development is proposed. The 
recommendations for optimization of functional structure of industrial complex of agglomerations are defined.  

 
Вступ. Помислові агломерації нале-

жать до особливого типу локальних ТВК, 
які характеризуються підвищеною ефектив-
ністю розвитку виробництва, що забезпечу-
ється на основі цілого ряду передумов і фа-
кторів. Провідними з них, як показали по-
передні дослідження, виступають: 1) наяв-
ність висококонцентрованого, комунікатив-
ного, соціально-розвиненого і перетворено-
го середовища, в якому складаються сприя-
тливі умови для активної життєдіяльності 
людей, розвитку їх інтелектуальних і твор-
чих здібностей та підприємницької ініціати-
ви; 2) значний розвиток ринкових відносин, 
високий рівень інженерного та інфраструк-
турного облаштування території, посилення 
комерційних взаємовигідних зв’язків, що 
проявляються у формуванні висококонку-
рентного середовища,  сприятливого для 
активізації діяльності соціально-
орієнтованих, інноваційних модульних ви-
робництв; 3) концентрація інтелектуальних і 
творчих ресурсів, які сприяють активізації 
інноваційних процесів у виробництві, роз-
робці і впровадженню ноу-хау, нових видів 
сировини і матеріалів; 4) високий рівень 
міжнародної орієнтованості виробництва, 
що позитивно впливає на розвиток зовніш-
ньоекономічної діяльності.  

Вихідні передумови. З огляду на пе-
релічені фактори, високорозвинені промис-

лові агломерації характеризуються пріори-
тетністю функціонування високоточного 
машинобудування, приладобудування, хімії, 
а також „вищих поверхів” легкої і харчової 
промисловості, будівельної індустрії, целю-
лозно-паперового виробництва і видавничої 
справи тощо. Саме ці види промислового 
виробництва отримали високі показники 
економічної ефективності розвитку  в про-
відних промислових агломераціях Західної 
Європи, Північної Америки, деяких високо-
розвинених та нових індустріальних країнах 
Азії та Латинської Америки. Про це свід-
чать численні аналітичні матеріали і публі-
кації ряду учених: М. Портера (Porter M.), 
М. Енрайта (Enright M.), М. Фуджіти (Fujita 
M.), Ж.-Ф. Тісса (J.-F. Thisse), Р. Морено 
(Moreno R.), С. Ґеркінгса (Gerking S.), Д. 
Лайонса (Lyons D.), Г. Каінеллі (Cainelli G.), 
Ф. Х. Моліна-Моралеса (Molina-Morales F. 
X.), Джун-Джі Ву, Сьонг-Хун Чу (JunJie 
Wu, Seong-Hoon Cho) та ін. Однак, особли-
вості економічної ефективності розвитку 
промислових агломерацій України в ринко-
вих умовах ще детально не розглядалися. 

Формулювання цілей статті. Поста-
новка завдання. Саме тому, об’єктом дано-
го дослідження виступають промислові аг-
ломерації України, а предметом – суспіль-
но-географічна оцінка економічної ефекти-
вності їх функціонування. Метою даного 
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дослідження є розробка конкретної методи-
ки та проведення оцінки економічної ефек-
тивності функціонування промислово-
агломераційних утворень в ринкових умо-
вах, а завданнями – визначення оптималь-
ного набору індексів економічної ефектив-
ності агломерацій, дослідження особливос-
тей розподілу показників рентабельності та 
продуктивності праці окремих видів проми-
слового виробництва в ядрах і периферій-
них районах промислово-агломераційних 
утворень України із виявленням загальних 
закономірностей їх територіальної організа-
ції, а також розробка конкретних рекомен-
дацій з оптимізації функціональної структу-
ри виробничого комплексу агломерацій. 

Виклад основного матеріалу. Для 
оцінки економічної ефективності нами було 
обрано два найбільш вживаних показники: 
продуктивність праці (грн./чол.) та рентабе-
льність промислового виробництва (%). Са-
ме ці індекси, на думку С. Мочерного і К. 
Кривенка, найбільш повно відтворюють 
особливості економічного розвитку вироб-
ничої діяльності в регіоні [2]. Ці показники 
були проаналізовані у розрізі окремих низо-
вих адміністративних районів та міст обла-
сного підпорядкування тих областей Украї-
ни, в межах яких формуються промислові 
агломерації. Результати аналізу представле-
ні на рис. 1-7, що наводяться нижче. 

Детальний аналіз економічної ефекти-
вності розвитку промислових агломерацій 
України слід, на нашу думку, розпочати з 
опису ядер агломерування (рис. 1). Кожне з 
них, як видно з рисунку 1, характеризується 
своєрідним набором високоефективних ви-
дів промислового виробництва, що виникли 
через специфічний вплив історичних, соціа-
льних, природно-ресурсних, транспортно-
комунікаційних, науково-інноваційних умов 
і факторів.  

Так, місто Київ характеризується най-
вищими показниками продуктивності праці 
в харчовій промисловості та у виробництві і 
постачанні електроенергії, газу і води. Ця 
ситуація пояснюється значною концентра-
цією в столиці відносно невеликих за чисе-
льністю персоналу та наявними основними 
засобами енергокомпаній та підприємств з 

виробництва продуктів харчування, що роз-
повсюджують свою продукцію далеко за 
межі зони агломерування. Причому, в пер-
шому випадку, висока концентрація в Києві 
енергорозподільчих організацій склалась 
під впливом яскраво вираженого політично-
го чинника та не може бути пояснена тра-
диційною для радянської економічної гео-
графії наявністю відповідних природних чи 
людських ресурсів. Фактично, київські ене-
ргокомпанії відсторонені від власне вироб-
ництва електроенергії та залишили за собою 
лише комерційну частину виробничого 
процесу.  

Доволі високими залишаються показ-
ники продуктивності праці в хімічному ви-
робництві столиці, а також в обробці міне-
ральної сировини та виробництві неметале-
вої мінеральної продукції. Ці види діяльно-
сті мають для сучасної столиці пріоритетне 
значення оскільки характеризуються комер-
ційною направленістю, що забезпечує висо-
кий економічний ефект при стабільних по-
казниках споживання готової продукції.  

При аналізі рентабельності промисло-
вого виробництва Києва, слід наголосити на 
високому рівні її показників в лісоперероб-
ному комплексі (переважно, за рахунок це-
люлозно-паперового виробництва та видав-
ничої діяльності) та в галузях споживчої 
орієнтації (легка, харчова промисловість). 
Доволі висока рентабельність характерна і 
для інноваційної хімії та машинобудування. 
Ці два останні види виробництва, що висту-
пають пріоритетними у розвитку промисло-
вих агломерацій високорозвинених країн 
світу, в м. Києві ще не досягли передових 
позицій, однак, порівняно з іншими агломе-
раційними утвореннями в Україні, вони 
мають найвищі показники ефективності 
промислового виробництва, що свідчить 
про наявність позитивних зрушень в госпо-
дарстві столиці. Решта високорентабельних 
видів виробництва є традиційними для аг-
ломерацій країн з перехідною економікою 
[6;7], їх пріоритетність в показниках ефек-
тивності виробництва проявляється й в ін-
ших ядрах промислових агломерацій Украї-
ни. 
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Рис. 1. Економічна ефективність розвитку виробництва ядер промислових агломерацій  

України 
 

Так, в м. Харкові високі показники ре-
нтабельності і продуктивності праці прита-
манні підприємствам харчової та лісопере-
робної промисловості і видавничої діяльно-
сті, хімії та нафтохімії. Розвиток машинобу-
дування залишається на доволі низькому 
рівні, оскільки більшість підприємств після 
розпаду СРСР зупинила свою діяльність 
внаслідок відсутності ринків збуту та низь-
кої інноваційності виробничого процесу. 

Підвищені показники рентабельності мають 
традиційні для трансформаційної економіки 
види промислового виробництва: енергети-
ка, обробка мінеральної сировини та вироб-
ництво неметалевої мінеральної продукції 
тощо. М. Харків, як вже зазначалось, має 
незначні темпи розвитку промисловості, що 
тісно пов’язано із її низькою ефективністю. 
У 2006 році індекс обсягу виробництва по-
рівняно з 1990-м роком складав лише 
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80,1%, в той час, я відповідний показник по 
Києву становив 200,5%. 

Для Львова характерним є переважан-
ня високих показників економічної ефекти-
вності в традиційних для пострадянських 
агломерацій видах промислового виробниц-
тва при збільшених показниках лісопереро-
бної промисловсоті, що має як природно-
ресурсне, так і історичне підґрунтя. Проте, в 
місті ефективно розвиваються інноваційні 
види машинобудування, виробництва 
транспортних засобів, електронних прила-
дів, електричного та оптичного устаткуван-
ня тощо. Рівень рентабельності машинобу-
дування Львова досягає столичних показни-
ків. Ці тенденції вимагають істотної уваги з 
боку місцевих органів влади та потребують 
активної державної підтримки. В решті ви-
падків, для Львова характерні ті ж самі 
структурні диспропорції, що склалися в бі-
льшості агломераційних утворень України. 

В Одесі високі показники рентабель-
ності і продуктивності праці склались на 
підприємствах легкої і харчової промисло-
вості, виробництва лісопромислової проду-
кції і видавничої діяльності, металургії та у 
виробництві готових металевих виробів, об-
робці мінеральної сировини. Інноваційні 
підприємства міста суттєво відстають в 
своєму розвитку. Проте, останнім часом на-
мітились позитивні тенденції активізації ви-
сокотехнологічного хімічного і нафтохіміч-
ного виробництва, що пов’язано із зростан-
ням транзиту сировини через нафтовий тер-
мінал.  

Ядра Донецько-Макіївської і Дніпро-
петровсько-Дніпродзержинської агломера-
цій, окрім традиційних для українських аг-
ломераційних утворень видів промислової 
активності, характеризуються підвищеною 
ефективністю функціонування традиційно-
розвинених виробництв сировинної орієн-
тації: гірничодобувної і металургійної про-
мисловості та виробництва палива й енергії. 
Так, зокрема, міста Донецьк і Дніпропет-
ровськ мають найвищий рівень продуктив-
ності праці в металургії серед інших агло-
мераційних ядер України, а також займають 
передові позиції по ефективності функціо-
нування гірничодобувної промисловості. 
Інноваційні види діяльності в цих містах 
розвинені слабо, переважно через специфі-

чну структуру господарювання, недостатній 
рівень використання творчого і науково-
інноваційного потенціалу, а також через 
ослаблення соціально-економічного ефекту 
агломерованих територій. Також внаслідок 
недостатньої інтенсивності процесів урбані-
зації сповільнились процеси формування 
висококонцентрованого та  соціально-
трансформованого середовища. 

В містах-ядрах другого порядку. що 
належать до поліцентричних агломерацій-
них утворень (Макіївка, Дніпродзержинськ) 
інноваційні види виробництва мають більш 
високі показники рентабельності і продук-
тивності праці, ніж в основному ядрі. Це 
можна пояснити формуванням в них праце-
надлишкового ринку висококваліфікованої 
робочої сили, здешевленням промислового 
використання земельних ресурсів, знижен-
ням рівня конкурентності середовища та 
„бюрократичної ренти”, більш сприятливи-
ми умовами для розвитку технополісів і 
технопарків [5]. Однак, в решті випадків ці 
міста також відтворюють ситуацію, що ха-
рактерна для Донецька і Дніпропетровська. 
Лідируючі позиції в показниках рентабель-
ності і продуктивності праці в них займають 
сировинно-орієнтовані підприємства гірни-
чодобувної промисловості і металургії, а  
також лісопереробної (переважно, на основі 
целюлозно-паперового виробництва та ви-
давничої діяльності) і харчової промислово-
сті.  

Таким чином, ядра промислових агло-
мерацій України переживають складні та 
суперечливі трансформаційні процеси, ви-
кликані активізацією ринкових відносин, 
розвитком конкурентного середовища і під-
приємництва. Під їх впливом, галузева 
структура промисловості зазнає істотних 
змін, спрямованих на оптимізацію виробни-
чої діяльності та формування максимальної 
ефективності функціонування підприємств 
в нових умовах господарювання. Подібні 
трансформаційні процеси характерні і для 
периферійних територій агломерацій, однак 
мають в їх межах різну  специфіку та інтен-
сивність прояву.  

Так, навколо Києва сформувались те-
риторії високої ефективності функціону-
вання промислового виробництва, а деякі з 
них за своїми темпами розвитку набагато 
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випереджують ядро (рис. 2). Зокрема, в 
Броварському, Бориспільському, Вишго-
родському районах обсяги промислового 

виробництва перевищують показники 1990-
го року більше, ніж у десять-дванадцять ра-
зів, а в Миронівському районі – в 7 разів.  

 

 
Рис. 2. Економічна ефективність промислового виробництва 

Київської області, 2006 р. 
 

Фастівський, Києво-Святошинський, 
Васильківський райони мають індекс обсягу 
виробництва на рівні 200%, а решта агломе-
рованих територій – понад 100%. Все це 
свідчить про формування навколо Києва ви-
сокоіндустріальної агломерованої зони, в 
межах якої відбувається концентрація тих 

видів виробництва, що активно використо-
вують переваги агломераційного ефекту те-
риторії. Найвищими показниками продук-
тивності праці на агломерованих територіях 
Київщини вирізняються металургійне виро-
бництво та виробництво готових металевих 
виробів (Вишгородський район), хімічна 
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промисловість (Обухівський район), лісопе-
реробна промисловість та видавнича діяль-
ність (Обухівський, Броварський, Фастівсь-
кий райони), добування і обробка неметале-
вої мінеральної сировини (Вишгородський, 
Бориспільський райони). Щодо рентабель-
ності, то найбільші її показники намітились 
на підприємствах лісопереробної і легкої 
промисловості (Вишгородський район), 
легкої і харчової промисловості (Бородян-
ський, Макарівський, Бориспільський райо-
ни), виробництва готових металевих виро-
бів (Бородянський, Бориспільський райони). 
Інноваційне виробництво машинобудування 
і хімії в більшості агломерованих районів 
має середні показники економічної ефекти-
вності, порівняно з іншими видами промис-
лової діяльності. Проте, за межами Київсь-
кої агломерації показники рівня рентабель-
ності і продуктивності праці знижуються. 
Найвищий рівень рентабельності виробниц-
тва машин і обладнання спостерігається в 
Обухівському районі, а високотехнологіч-
них продуктів хімічного виробництва і наф-
тохімії (на довізній сировині) – у Васильків-
ському і Києво-Святошинському районах. 
Ці території, за розробками „ДІПРОМІСТ” 
та АТ „Київпроект” складають основу май-
бутнього столичного технополісу [1].  

Ще однією особливістю периферійної 
зони Київської агломерації є те, що в її ме-
жах представлено майже весь набір видів 
промислового виробництва (отже, галузева 
різноманітність дуже висока), переважна 
частина яких має вищі показники економіч-
ної ефективності функціонування ніж на 
неагломерованих територіях. Це свідчить 
про виняткову важливість агломераційних 
процесів та значний вплив на розвиток про-
мислового виробництва агломераційного 
ефекту Києва. Створивши навколо себе (за 
рахунок виключно високого розвитку соціа-
льних функцій) середовище унікальних 
конкурентних переваг функціонування ви-
робництва, столичне місто забезпечує йому 
винятково сприятливі умови для зростання 
прибутків, інноваційності, модульності, 
міжнародної орієнтованості, прогресивнос-
ті.  

За межами Київської агломерації, ефе-
ктивність розвитку різних видів промисло-
вого виробництва істотно знижується. 

Більш високі показники спостерігаються в 
„традиційних” для країн з перехідною еко-
номікою видах діяльності: харчовій і лісо-
переробній промисловості, виробництві па-
лива та енергії. Інноваційні види промисло-
вої активності залишаються майже нерозви-
неними, що свідчить про низький вплив на-
укового потенціалу столиці поза межами 
агломерації та про скорочення рівня різно-
манітності галузевої структури промислово-
сті. Основу господарського освоєння неаг-
ломерованих територій, за деяким винятком 
(Миронівського, Білоцерківського районів), 
складають місцеві виробництва, орієнтовані 
на потреби внутрішнього ринку. Аналогічна 
ситуація простежується й в інших агломе-
раційних утвореннях України.  

Особливостями розвитку Харківської 
агломерації є те, що її периферійні території 
характеризуються значно меншими темпа-
ми економічного розвитку, ніж київські 
(рис. 3). Так, Харківський, Нововодолазь-
кий, Вовчанський райони характеризуються 
середніми індексами обсягу промислового 
виробництва (60-80%) у порівнянні з 1990-м 
роком. Лише Дергачівський і Чугуївський 
райони перевищують 100% за цим показни-
ком. Високі темпи розвитку виробництва на 
неагломерованих територіях притаманні 
здебільшого тим слабоагломерованим райо-
нам, які характеризувались в минулому 
найвищим рівнем падіння виробничих по-
тужностей (Великобурлуцький, Дворічансь-
кий, частково Ізюмський райони). Така си-
туація пояснюється, як вже зазначалось, 
значним рівнем падіння обсягів виробницт-
ва в галузях машинобудування Харківської 
області, яке було профільним за часів СРСР 
[3]. Це пов’язано із різким зниженням кон-
курентоспроможності морально та технічно 
застарілих виробництв, які в нових економі-
чних умовах за широкого притоку закор-
донних інноваційних технологій не можуть 
знайти ринків збуту. В результаті спостері-
гається значне падіння виробництва іннова-
ційних машин і обладнання як в самій Хар-
ківській агломерації так і за її межами.  

Це підтверджуються при аналізі пока-
зників економічної ефективності виробниц-
тва окремих районів Харківської області. 
Так, майже на всій території дослідження 
(окрім Дергачівського та Богодухівського 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 12 - 

районів) рентабельність і продуктивність 
праці інноваційних виробництв машинобу-
дування і хімії вкрай незначна. Натомість, 
зростають показники рентабельності харчо-
вої промисловості (майже в усіх районах, 
особливо в Харківському, Золочівському, 
Борівському, Сахновщинському), лісопере-
робної промисловості (Ізюмський район), 
гірничодобувної промисловості та виробни-

цтва неметалевої мінеральної продукції 
(Лозівський, Красноградський, Коломаць-
кий, Шевченківський райони), виробництва 
палива та енергії. Високі показники продук-
тивності праці спостерігаються в харчово-
му, гірничодобувному, паливно-
енергетичному виробництвах, а також в лі-
сопереробній промисловості і видавничій 
діяльності (поблизу ядра агломерації).  

 
Рис. 3. Економічна ефективність промислового виробництва 

Харківської області, 2006 р. 
 

Високоагломеровані території Харків-
ської області мають вищі показники еконо-
мічної ефективності виробництва електро-
енергії та різних енергоресурсів (Дергачів-
ський район), продуктів харчування (Хар-
ківський, Чугуївський, Нововодолазький, 
Валківський, Вовчанський райони), продук-
ції лісопереробної і легкої промисловості 

(Валківський, Харківський, Дергачівський 
райони), хімічного виробництва (Золочівсь-
кий район). 

Високі показники рентабельності ін-
новаційних підприємств машинобудування, 
як вже зазначалось, сформувались лише в 
Дергачівському (підприємства ДП НДПІ 
„Енергосталь” та ін.) та Богодухівському, 
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частково в Харківському (підприємства 
НВЦ „Техноситез” та ін.) районах. Однак, 
останнім часом виникли позитивні тенден-
ції розвитку машинобудування (зокрема, 
виробництва деталей і ремонту тракторів та 
інших сільськогосподарських машин) в Пе-
ченізькому районі, який раніше вважався 
депресивним [3]. Наближеність до Харкова і 
наявність праценадлишкового ринку робо-
чої сили сприяють розвитку агломераційних 
промислових підприємств на його території.  

Отже, Харківська агломерація харак-
теризується більш ослабленим впливом на 
формування показників економічної ефек-
тивності промислового виробництва тери-
торії, ніж Київська. Однією з основних при-
чин цього є різке зниження обсягів вироб-
ництва машинобудівних та хімічних під-
приємств, недостатня активізація науково-
інноваційної, фінансово-інвестиційної, зов-
нішньоекономічної діяльності, зниження 
рівня розвитку ринково-комерційних і під-
приємницьких сил. В майбутньому, Харків-
ська агломерація повинна розвиватись на 
основі широкого залучення підприємниць-
кого і корпоративного капіталу, створення 
дочірніх підприємств і філіалів машинобу-
дівних транснаціональних корпорацій, дія-
льність яких сприятиме підвищенню рента-
бельності та інноваційності виробництва 
електроніки, електротехніки, верстатів, оп-
тичних і вимірювальних приладів тощо.  

Львівська агломерація має доволі по-
дібні до Харківської тенденції підвищення 
рівнів економічного розвитку у розрізі 
окремих низових районів (рис. 4). Так, ви-
сокі індекси зростання обсягів промислово-
го виробництва, порівняно з 1990-м роком, 
спостерігаються лише на деяких агломеро-
ваних територіях (Перемишлянський, Горо-
доцький, Жовківський райони) та в межах 
регіонів інтенсивного освоєння мінерально-
сировинних ресурсів (Стрийський, Яворів-
ський, Сколівський райони). Решта низових 
адміністративних районів агломерації хара-
ктеризуються повільними темпами індуст-
ріального розвитку (в тому числі і Пустоми-
тівський район та м. Львів). Індекси обсягів 
їх промислової продукції не досягли 100%. 
Однак, ситуація на більшості неагломерова-
них територій, в тому числі в межах круп-

ного промислового вузла області (Дрогоби-
чсько-Бориславського) виявляється ще 
складнішою. Наведені вище показники в 
цих регіонах складають в середньому 50-
80%. 

В межах Львівської агломерації високі 
показники рентабельності і продуктивності 
праці, окрім традиційної для України хар-
чової і лісопереробної промисловості та ви-
робництва палива й енергії, складаються в 
легкій промисловості (особливо, в тексти-
льному виробництві, виробництві одягу, ху-
тра та виробів з нього), а також в хімії і на-
фтохімії. Так, високорентабельні підприєм-
ства легкої промисловості розвиваються в 
Миколаївському, Городоцькому, Пустоми-
тівському районах, а за її межами – в Дро-
гобицькому. Продуктивність праці є доволі 
високою в історично сформованому та при-
родно-зумовленому лісопереробному гос-
подарстві (особливо, у Кам’янка-Бузькому 
районі), а також в хімічному виробництві, 
зокрема при виготовленні гумових та плас-
тмасових виробів (Городоцький, Яворівсь-
кий райони). Доволі відчутною є висока ре-
нтабельність виробництва металів та виро-
бів з них, а також неметалевої мінеральної 
продукції що залежить, переважно, від по-
стійного зростання попиту на ці види това-
рів в агломерації. 

Характерною рисою Львівської агло-
мерації є зростання показників ефективності 
функціонування машинобудівних та хіміч-
них підприємств. Сприятливе суспільно-
географічне положення на кордоні з держа-
вами Євросоюзу, наявність праценадлишко-
вого ринку кваліфікованої робочої сили (що 
лишився з часів СРСР) та деякі інші чинни-
ки сприяли активізації підприємницької ак-
тивності, транскордонній дифузії інновацій 
та розвитку міжнародної співпраці в Львів-
ській агломерації. Як свідчать офіційні дані 
обласної статистики за 2006 рік, чисельність 
інноваційних машинобудівних підприємств 
області та обсяги реалізованої продукції по-
стійно зростають, особливо у виробництві 
електродвигунів і генераторів змінного 
струму, електричної високовольтної апара-
тури, телефонів і відеофонів (які виготов-
ляють всього два підприємства в Україні). 



Рис. 4. Економічна ефективність промислового виробництва 
Львівської області, 2006 р. 

 
За межами Львівської агломерації ви-

сокі показники рентабельності виробництва 
притаманні підприємствам лісопереробної 
промисловості, а також харчової промисло-
вості та енерговиробничим компаніям. Крім 
того, ефективно розвиваються хімічні та 
нафтохімічні підприємства, як на основі мі-
сцевих ресурсів, так і за рахунок зростання 
транзиту сировини нафтопроводами (Бусь-
кий, Сокальський, Жовківський райони). 
Декілька слів слід сказати про потужний 
Дрогобичсько-Бориславський промисловий 
вузол. Найбільш рентабельні підприємства 
цього локального територіально-

виробничого утворення функціонують в га-
лузі лісопереробної, легкої і харчової про-
мисловості. Однак, інноваційні види проми-
слової діяльності, на відміну від Львівської 
агломерації, розвинені слабо. Отже, вузло-
вий ефект Дрогобича, Борислава, Трускавця 
і Стебника залишається недостатньо розви-
неним. Вони меншою мірою притягують до 
себе інноваційно- та ринково-спрямовані 
виробництва, оскільки не створюють для 
цього необхідних економічно вигідних мов. 

Таким чином, Львівська агломерація 
характеризується сприятливими тенденція-
ми зростання економічної ефективності 
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промислового виробництва, що формуються 
за рахунок активного формування агломе-
раційного ефекту території та розвитку 
транскордонної співпраці з державами ЄС. 
Їх подальша підтримка дасть змогу значно 
активізувати трансформаційні процеси в 
економіці області, що забезпечить перехід 
до ринкових основ господарювання. 

Одеська агломерація на даний момент 
виступає одним із найменш розвинених мо-
ноцентричних агломераційних утворень в 
Україні. Як зазначалось, це обумовлено іс-
торично запізнілим періодом індустріально-
го освоєнням цього краю та недостатньо ак-
тивними процесами урбанізації навколо 
Одеси. Значний негативний вплив також 
був пов’язаний з позбавленням Одеси ста-
тусу вільної економічної зони Порто-
Франко (в 1959 році), що значно скоротило 
її індустріальний потенціал та активність 
розвитку портового господарства і міжна-
родних зв’язків. 

Так, індекс обсягу промислової проду-
кції в місті Одеса порівняно із 2000-м роком 
складає всього 102% (в той час, як в Києві 
він вдвічі більший). Невисоким є цей індекс 
також в Овідіопольському, Біляївському і 
Білгород-Дністровському районах (177-
260%). Лише в Комінтернівському районі, 
за рахунок активізації діяльності порту 
Южний та нафтохімічної промисловості 
(Одеського нафтового терміналу) індекс об-
сягів виробництва перевищує 900% (рис. 5).  

Доволі високі показники зазначеного 
вище індексу склались і на деяких неагло-
мерованих територіях Одеської області 
(Іванівський, Ширяївський, Любашівський, 
Ізмаїльський райони), однак це пов’язано 
переважно з значними темпами падіння 
промислового виробництва наприкінці 90-х 
років ХХ ст. Зараз їх промисловий потенці-
ал поступово відновлюється. В переважній 
більшості інших районів індекс обсягів 
промислової продукції порівняно із 2000-м 
роком не перевершує 100%. 

Стабільно високими показниками рен-
табельності в периферійній зоні Одеської 
агломерації характеризуються легка і хар-

чова промисловість та лісопереробний ком-
плекс і видавнича діяльність (в усіх агломе-
рованих районах). Крім того, спостеріга-
ються високі показники рентабельності ви-
робництва машин та устаткування в Біляїв-
ському районі (виробництво запасних час-
тин для легкових і вантажних автомобілів, 
причепів та ін.), а також виробництва міне-
ральної продукції в Овідіопольському.  

Високі показники продуктивності 
праці в Одеській агломерації, як вже зазна-
чалось, склались на хімічному виробництві 
Комінтернівського району, а, крім того, при 
виробництві машин і устаткування в Біляїв-
ському, металів та виробів з них в Овідіо-
польському районах, на підприємствах хар-
чової промисловості по всій території агло-
мерації (переважно, через її приморську 
спеціалізацію).  

Неагломеровані території характери-
зуються підвищеною економічною ефекти-
вністю традиційних для постсоціалістичних 
країн видів  промислової активності. За різ-
номанітністю галузевої структури та особ-
ливостями економічної ефективності винят-
ком є Ізмаїльський та Роздільнянський ра-
йони. Вони займають вигідне суспільно-
географічне положення (на перетині морсь-
ких і річкових шляхів по Дунаю – Ізмаїль-
ський район та поблизу високоагломерова-
них територій і потужних залізничних ко-
мунікацій  - Роздільнянський), що наклало 
свій відбиток на ефективності розвитку 
промислового виробництва.  

Подальше формування і розвиток 
Одеської агломерації залежить від того, чи 
зможе вона ефективно скористатися перева-
гами унікального приморського суспільно-
географічного положення та агломераційно-
го ефекту мільйонного міста Одеси. Ком-
плексне поєднання впливу цих двох факто-
рів сприятиме зростанню індустріального 
потенціалу території, комерційної ефектив-
ності виробництва, активізації міжнародних 
зв’язків і налагодженню тісної співпраці із 
сусідніми державами Чорноморського регі-
ону. 



 
Рис. 5. Економічна ефективність промислового виробництва 

Одеської області, 2006 р. 
 

Донецько-Макіївська промислова аг-
ломерація сформувалась у індустріально 
високо-освоєному урбанізованому середо-
вищі на основі активного використання мі-
неральної сировини, паливних ресурсів та 
концентрації робочої сили. Однак, разом з 
цим вона успадкувала від радянського пері-
оду індустріалізації і певні системні недолі-
ки, які істотно впливають на особливості її 
агломераційного ефекту. Зокрема, виникну-

вши на базі історично-молодих близько-
розташованих робітничих поселень (Юзів-
ка, Макіївка та ін.), вона не сформувала на-
вколо себе високоперетвореного соціально-
розвиненого урбанізованого середовища, 
що наклало негативний відбиток як на стру-
ктурні особливості індустріального розвит-
ку агломерації (в якій переважають здебі-
льшого сировинномісткі і низькоінноваційні 
підприємства, що не потребують ефектив-
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ного використання агломераційного ефек-
ту), так і на низьку концентрацію прогреси-
вних технологій, інтелектуальних і творчих 
ресурсів, ринкових і підприємницьких сил.  
Деякою мірою це ж стосується і Дніпропет-
ровсько-Дніпродзержинської агломерації, 
однак без урахування історичного чинника.  

Донецько-Макіївська агломерація ха-
рактеризується середніми показниками ін-
дексу обсягів промислового виробництва 
(рис. 6), порівняно з 1990-м роком, навколо 
ядра (153%) та поступовим їх зменшенням 
на периферії (40-70%). Лише Ясинуватсь-
кий район області, серед інших агломерова-
них територій, має більш високий рівень 
динаміки виробництва (понад 300%). Це по-
яснюється максимальною наближеністю та 
сприятливою транспортною доступністю 
Яснуватої до ядра агломерації. В місті роз-
виваються ті види промислової діяльності, 
що орієнтовані на потреби Донецька: хар-
чова промисловість, виробництво електро-
енергії та газу, неметалевої мінеральної 
продукції тощо.  

Низькі показники динаміки виробниц-
тва інших агломерованих територій виник-
ли внаслідок поширення депресивних про-
цесів в галузі добування паливних ресурсів, 
скорочення обсягів виробництва в гірничо-
добувній промисловості та в інших тради-
ційних для Донбасу видах економічної дія-
льності. Ці території агломерації ще не по-
вністю адаптувалися до нових економічних 
умов господарювання і не змогли ефективно 
використати переваги агломераційного ефе-
кту, як в Ясинуватій. 

Решта території Донецької області, 
крім Добропільського, Слов’янського та 
Красноармійського районів характеризу-
ються значно нижчими темпами розвитку 
виробництва, ніж центральні агломеровані 
райони (індекс обсягу виробництва не пере-
вищує 70%). 

Найбільш рентабельними видами еко-
номічної діяльності агломерованих терито-
рій виступають лісопереробне (Ясинуватсь-
кий, Шахтарський, Амвросіївський райони) 
і гірничодобувне виробництво та харчова 
промисловість, а також хімічні виробництва 
(Ясинуватський район) та виробництва гу-
мових і пластмасових виробів (Шахтарсь-
кий, Мар’ їнський райони). Вкрай низькими 

є показники економічної ефективності ма-
шинобудування, фактично ці інноваційні 
підприємства в агломерації представлені 
дуже слабо.  

Висока продуктивність праці в агло-
мераційному середовищі Донецька-
Макіївки формується в традиційних видах 
промислової діяльності: гірничодобувному 
та металургійному виробництві. Особливо 
вона висока в Ясинуватському і Шахтарсь-
кому районах. При чому перший район та-
кож визначається підвищеною продуктивні-
стю праці підприємств машинобудування 
(виробництва електротехніки, обладнання 
для електромереж та ін.), що додатково під-
тверджує викладені вище позиції щодо ньо-
го. 

За межами агломерації висока продук-
тивність праці спостерігається в крупних 
промислових вузлах області. Так, Горлівсь-
ко-Єнакіївський вузол має високі показники 
ефективності виробництва металів та мета-
ловиробів, продукції хімічних підприємств 
(зокрема, фармацевтичної промисловості), 
Маріупольський вузол визначається ефек-
тивним розвитком металургії та металоєм-
ного машинобудування, Добропільський – 
гірничодобувної промисловості, Краматор-
сько-Слов’янський – гірничодобувною та 
металургійною тощо. Однак, істотною різ-
ницею між Донецько-Макіївською агломе-
рацією та вузловими промисловими утво-
реннями Донецької області є те, що в пер-
шій складаються сприятливі умови для роз-
витку соціально-орієнтованих високотехно-
логічних видів промислового виробництва, 
які потребують значних затрат інтелектуа-
льної і творчої праці та наявності висококо-
нкурентного ринкового середовища і по-
стійних ринків збуту готової продукції. Са-
ме тому, в межах промислових вузлів роз-
виваються переважно сировинно- та енерго-
ємні низькоінноваційні види людської дія-
льності. 

Донецько-Макіївська промислова аг-
ломерація потребує суттєвої оптимізації 
своєї галузевої і територіальної структури. 
В її межах слід створити передумови для 
розвитку агломерованих соціально-
орієнтованих видів виробничої діяльності, 
які б характеризувались підвищеним соціа-
льно-економічним ефектом розвитку в ур-
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банізованому середовищі. Потребують ви-
несення, закриття і перепрофілювання низь-
корентабельні підприємства гірничодобув-
ної та металургійної промисловості. Ці про-

блеми знаходять часткове розв’язання в ра-
мках створення в м. Макіївці потужного 
технополісу [5], однак цілий ряд диспропо-
рцій ще потребують вирішення і усунення. 

 

 
Рис. 6. Економічна ефективність промислового виробництва 

Донецької області, 2006 р. 
 
Основною серед них є створення ефекти-

вної олігополістичної конкуренції серед 
спеціалізованих виробництв Донецької об-
ласті, яка можлива за умов широкого розде-
ржавлення і корпоратизації гірничодобув-
них і металургійних підприємств, розвитку 
фінансово-промислових груп, концернів та 
виробничих об’єднань, які б працювали на 
засадах прозорості, ринковості та політич-

ної незаангажованості. Серед підприємств 
інноваційного та соціально-орієнтованого 
профілю має отримати розвиток вільна під-
приємницька ініціатива, що призведе до фо-
рмування висококонкурентного ринкового 
середовища та зростання показників ефек-
тивності виробничих процесів. 

Дніпропетровсько-Дніпродзержинська 
агломерація сформувалась на базі потужної 
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спеціалізації на виробництві чорних мета-
лів, металовиробів та металоємного маши-
нобудування. Ці види діяльності тривалий 
час залишаються профільними в товарному 
експорті України, тому ядро агломерації ха-
рактеризується високими показниками ін-
дексу обсягу промислового виробництва 
(500% в Дніпропетровському районі порів-
няно з 2000 роком) (рис. 7). Високі індекси 
притаманні також іншим агломерованим 
територіям, які мають розвинене металур-
гійне виробництво - Верхньодніпровському 

(173%), Синельниківському (223%), Ново-
московському (130%), а також тим, що ха-
рактеризуються наявністю високорентабе-
льних агломераційних підприємств (Соло-
нянський район – 160%). Поза межами аг-
ломерації підвищена динаміка обсягів виро-
бництва спостерігається в Криворізькому 
промисловому вузлі (4% порівняно з 2000-м 
роком), а також у Томаківському, Царичан-
ському і Межівському районах, які характе-
ризувались найвищими темпами падіння 
виробництва наприкінці 90-х років. 

 

 
Рис. 7. Економічна ефективність промислового виробництва 

Дніпропетровської області, 2006 р. 
 

В межах Дніпропетровсько-
Дніпродзержинської агломерації сформува-
вся ряд високорентабельних виробництв. 
Зокрема, до них належать підприємства з 
виробництва палива та енергії, чорної мета-
лургії, легкої промисловості, виробництва 
неметалевої мінеральної продукції. Вони ж 
визначаються найвищими показниками 
продуктивності праці, особливо в металур-
гійній та гірничодобувній діяльності. Зали-
шається високоефективною й харчова про-
мисловість, особливо на периферійних те-
риторіях агломерації, які не мають високо-

розвинених спеціалізованих виробництв 
(Солонянський, Синельниківський, Петри-
ківський райони). Однак, підприємства точ-
ного машинобудування та інноваційної хімії 
залишаються на середніх позиціях за показ-
никами ефективності промислового вироб-
ництва. Це пояснюється тими ж причинами, 
що у випадку Донецько-Макіївської агло-
мерації. Зазначимо лише, що провідним 
чинником недостатньої ефективності цих 
видів промислової діяльності є низький рі-
вень соціальної перетвореності урбанізова-
ного середовища агломерації, в якому не 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 20 - 

сформовано достатніх основ для створення 
ринкових механізмів функціонування під-
приємств периферійних територій, високо-
конкурентного підприємницького середо-
вища, зростання інтелектуального і творчо-
го потенціалу, бізнесової активності тощо.  

На більшості неагломерованих тери-
торій високі показники рентабельності і 
продуктивності праці притаманні підприєм-
ствам харчової промисловості (Томаківсь-
кий, Петропавлівський, Павлоградський, 
Софіївський, Криничанський, 
П’ятихатський райони та ін.), а також мета-
лургії і хімії (Апостолівський, Нікопольсь-
кий райони). Криворізький район також ха-
рактеризується доволі високими показника-
ми рентабельності металургії, однак, на 
відміну від інших неагломерованих терито-
рій, має більш високий рівень ефективності 
машинобудування і хімії (що пов’язано із 
потужним вузловим ефектом районного 
центру). Для неагломерованих Апостолівсь-
кого, Нікопольського і Криворізького райо-
нів також притаманна найбільш повна гли-
бокодиверсифікована структура промисло-
вого виробництва, що має високий коефіці-
єнт галузевої різноманітності. Решта неаг-
ломерованих територій характеризується 
зростанням ефективності виробництва лише 
певних окремих видів виробництва. Такими 
є Томаківський, Магдалинівський, Петропа-

влівський, Васильківський, Межівський та 
інші райони.  

Таким чином, Дніпропетровсько-
Дніпродзержинська промислова агломера-
ція потребує ефективного впровадження 
ринкових механізмів розвитку комерційно 
спрямованих соціально-орієнтованих видів 
індустріальної діяльності, а також розвитку 
процесів корпоратизації і олігополізації, 
створення для забезпечення комплексної 
взаємовигідної взаємодії металургійних і 
гірничодобувних підприємств фінансово-
промислових груп та виробничих об’єднань 
підприємств агломерації. Їх ефективність в 
межах агломераційних утворень старопро-
мислового типу (із переважанням сировин-
но- та енергоємних виробництв з низьким 
коефіцієнтом капіталізації і комерціалізації) 
підтверджена європейською і світовою 
практикою [4;8;9]. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Встановлення економічної ефек-
тивності функціонування промислово-
агломераційних утворень України в ринко-
вих умовах виступає дієвим інструментарі-
єм розробки стратегій регіональної політики 
та змістовного наповнення проектів і планів 
соціально-економічного розвитку території, 
що є основою для подальших розвідок у да-
ному напрямку. 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ЛОКАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО РІВНІВ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

 
Висвітлено суспільно-географічний підхід до обґрунтування територіальних проблем локального і місце-

вого рівнів управління життєдіяльністю населення у сільській місцевості та містах: обґрунтовано параметри 
моделі сільської територіальної громади, виявлено просторові особливості місцевого самоврядування у міських 
поселеннях. 

Human-geographical approach to the ground of territorial problems of local and districts levels of management 
of population life activity in rural locality and cities and towns are showed: the parameters of model of rural territorial 
community are grounded; the spatial features of local self-administrated are exposed into city and town settlements. 

 
Прийняття Радою Європи Європейсь-

кої хартії місцевого самоврядування 
(1985 р.), послужило основою для станов-
лення і розвитку сучасної регіональної полі-
тики у різних країнах. В Україні ця хартія 
була ратифікована в 1997 р., на цій же осно-
ві в 1997 р. був прийнятий Закон України 
„Про місцеве самоврядування”, доповнений 
у 1998 і 1999 роках. Після цього в Україні 
розпочалась активна діяльність з розробки 
основ регіональної політики, яка була уза-
гальнена в Указі Президента України „Про 
концепцію державної регіональної політи-
ки” (2001 р.). У посланні Президента Украї-
ни до Верховної Ради України (2002 р.) вка-
зувалось, що основна мета нового етапу ад-
міністративної реформи полягає у створенні 
ефективної системи державного управління, 
у делегуванні управлінських функцій згори 
донизу та всебічному розвитку місцевого 
самоврядування. Потім був прийнятий за-
кон України „Про стимулювання розвитку 
регіонів” (2003 р.), який визначив конкретні 
шляхи реалізації регіональної політики на 
рівні адміністративних районів. У 2006 р. 
була прийнята важлива Постанова Кабінету 
Міністрів України „Про затвердження Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2015 р.”, в якій окремий розділ 
присвячений створенню інституційних умов 
для регіонального розвитку, зокрема для 
становлення місцевого самоврядування, 
вдосконалення відносин „центр – регіони”, 
чіткого розподілу функцій та координуван-
ня діяльності центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. 

Звідси випливає очевидний висновок, 
що проблема удосконалення локального і 
місцевого рівнів управління життєдіяльніс-
тю населення нині є однією з найгостріших. 
Бо ці рівні безпосередньо відповідають за 
умови і рівень життя населення, за напрям-
ки та ефективність людської діяльності на 
основі використання місцевих ресурсів, за 
стан і охорону навколишнього середовища, 
забезпечують конкретну реалізацію всіх 
управлінських ухвал. 

Нові можливості для зміцнення лока-
льного і місцевого рівнів управління були 
зумовлені появою муніципальної та особис-
тої власності, нових об’єктів управління – 
територіальних громад1) та їх самоврядних 
органів – місцевих рад, складністю форму-
вання місцевих бюджетів, станом соціальної 
сфери та використання землі, в тому числі 
на засадах оренди.  

Продовжує діяти представницька ор-
ганізація – Конгрес місцевих і регіональних 
влад України, створена Асоціація агенцій 
регіонального розвитку, Фонд сприяння мі-
сцевому самоврядуванню, Рада регіонів на 
чолі з главою уряду, а також державний 
управлінський орган – Міністерство регіо-
нального розвитку і будівництва (2007 р.), 
складено Положення про його діяльність. 
Поліпшена в Україні інформаційна діяль-
ність про місцеве самоврядування у вигляді 
журналу – „Вісника асоціації міст України 
                                                 
1) Територіальна громада є сукупністю жителів, 
об’єднаних постійним проживанням у межах села, 
селища міста; вона є самостійною адміністративною 
одиницею, або добровільним об’єднанням жителів 
кількох сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр [2]. 
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та громад”, який видається за підтримки 
Агенції США з міжнародного розвитку. У 
містах України продовжуються громадські 
слухання – „Державна стратегія управління 
місцевим і регіональним розвитком”. Але 
для подальшого успішного забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня потрібні нові закони „Про місцеве само-
врядування”, „Про територіальну громаду” і 
Муніципальний кодекс. Дуже важливо, щоб 
новий законопроект 3207-1 визначив тери-
торіальну громаду базовою адміністратив-
но-територіальною одиницею, започаткував 
відповідні рівні таких одиниць. 

Немаловажним є те, що українці є 
древньою європейською нацією, яка має 
спільне коріння з багатьма континенталь-
ними народами. Українці дали європейській 
і світовій цивілізації не тільки другу після 
Англії писану конституцію П. Орлика, але й 
зразки самоврядування, що пов’язані з мен-
тальністю українського народу, його потя-
гом до свободи і справедливості, які пови-
нні у наш час стати важливим державотвор-
чим компонентом. Йдеться про народні ві-
ча, козацьке самоуправління і виборність 
керівних органів та осіб, братства, доброві-
льні громади, різні спілки, середньовічні 
магістрати в містах з Магдебурзьким пра-
вом – всі вони були духовними осередками, 
охоронцями національних традицій, 
центрами самобутньої культури та освіти. 

Тоталітарні владні режими в Україні 
насаджували центризм і знищували місцеве 
самоврядування, зокрема громади. Так Ро-
сія, починаючи з кінця ХVІІ ст. накинула 
українцеві централістський варіант влади 
„згори”, який фактично зберігся донині. Ро-
сійська влада боялася гетьманських сто-
лиць, не дозволяла розбудовувати Чигирин, 
Батурин і Глухів, обернувши їх на маленькі 
містечка. Вона, боячись слави і традицій 
стародавнього Києва, зробила спочатку сто-
лицею УРСР – м. Харків, заселений перева-
жно чужинцями [7]. Ми в Україні почнемо 
жити нормально, коли влада буде більшою 
мірою залежна від місцевого самоврядуван-
ня, коли між ними буде досягнута збалансо-
ваність.  

Якою повинна бути концепція такої 
територіальної організації збалансованої 
влади на локальному та місцевому рівнях 

управління? На нинішньому етапі перебу-
дови суспільних (в тому числі й територіа-
льних) відносин головними об’єктами на 
локальному рівні управління соціально-
економічним та екологічним розвитком по-
винен залишитись як в сільській, так і місь-
кій місцевості адміністративний район (АР), 
а в його межах – територіальні громади.  

Найгострішою в Україні є проблема 
територіальної організації влади в сільській 
місцевості, яка за своїм змістом є поліфунк-
ціональним утворенням, що поєднує вироб-
ничу, соціальну, оздоровчо-рекреаційну та 
природоохоронну функції, вона територіа-
льно переважає міську місцевість. Точніше 
нинішній сільський АР залишається дина-
мічним і достатньо структурованим госпо-
дарським комплексом, який включає сім 
функціональних блоків – потенціалів: 
1) суспільно-географічного положення; 
2) природно-ресурсного; 
3) працересурсного; 4) соціального; 
5) виробничого; 6) фінансово-кредитного та 
7) геоекологічного; вони об’єднуються між 
собою функцією управління [5, рис.5]. Ви-
щезгадані блоки-потенціали зумовлюють 
розвиток переважно аграрного і агропроми-
слового виробництва, місцевої промислово-
сті з виробництва предметів широкого вжи-
тку, місцевого транспорту і будівництва, 
сфери обслуговування, ефективного вико-
ристання територіальних ресурсів і вторин-
ної сировини та охорони навколишнього 
середовища. 

Сільський АР, на відміну від міського, 
має вищий рівень господарської і трудової 
замкнутості, більшу територіальну дифере-
нціацію життя населення і чинників, що зу-
мовлюють цю життєдіяльність. В плані те-
риторіальної організації цієї життєдіяльнос-
ті він характеризується такими особливос-
тями: 

− має чіткі територіальні межі; 
− його господарство виділяється недо-

статньою комплексністю і пропорційністю 
внаслідок значної „відкритості” до зовніш-
ніх зв’язків; 

− є локальною системою населених 
місць, які виступають „ядрами” формування 
і розвитку соціально-економічного та еко-
логічного процесів; 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 23 - 

− його територія є достовірним джере-
лом первинної інформації про його сукуп-
ний (інтегральний) потенціал і характер мі-
сцевого природокористування; 

− в його межах формуються самодо-
статні територіальні громади, де здійсню-
ється реальна взаємодія всіх суб’єктів сус-
пільних відносин – органів виконавчої вла-
ди, підприємців, недержавних організацій та 
громадськості; 

− має чітко виражений центр (середнє  
чи мале місто, селище міського типу). 

На 1 січня 2006 р. в Україні було 490 
сільських АР, на кожен із них в середньому 
припадало 58 населених пунктів із серед-
ньою людністю близько 350 мешканців – 
разом понад 30 тис. жителів. Нинішній сіль-
ський АР та його центр повинен надавати 
повсякденні і стандартні періодичні послуги 
для 20-40 тис. чоловік. 

З метою удосконалення розміщення 
територіальних громад у сільській місцево-
сті слід мати оптимальну модель цієї муні-
ципальної самоврядної територіальної оди-
ниці, їх основні просторові параметри. За 
допомогою такої моделі повинна реалізову-
ватися вся повнота і незалежність влади, а 
також здійснюватися система стримування і 
противаг, які блокують узурпацію влади і 
зловживання нею [2]. 

Суспільно-географічний підхід до 
розв’язання цієї проблеми передбачає вико-
ристання сітки мікросоціально-
економічного районування досліджуваної 
території, яка повинна використовуватися 
для середньострокового (на 5 років) і біжу-
чого планування та оперативного управлін-
ня життєдіяльністю населення, територіаль-
ного проектування, удосконалення границь 
територіальних громад та окремих сільсь-
ких АР. На жаль, в Україні досі не існує сіт-
ки такого районування, але науковий досвід 
для виконання такої роботи і складання від-
повідної карти є. 

Основою для виділення таких мікро-
соціально-економічних районів повинні бу-
ти вузлові та галузеві територіальні утво-
рення продуктивних сил, особливості суспі-
льно-географічного положення об’єктів, їх 
тяжіння до транспортних магістралей, мор-
ського узбережжя та прикордонних терито-
рій.  

Головною метою як мікросоціально-
економічного районування, так і делімітації 
границь територіальних громад є просторо-
ве наближення різноманітних послуг для 
потреб сільського населення, для досягнен-
ня цієї мети рекомендується застосовувати 
розселенський і територіальний принципи. 
Перший з них базується на тому, що насе-
лення проживає в межах локальних систем 
розселення, що склались на основі сталих 
виробничих, трудових, культурно-
побутових і рекреаційних взаємозв’язків та 
спільності тяжіння до міста як центра сис-
теми. В межах районних і місцевих систем 
розселення, є можливість сформувати само-
достатню територіальну громаду, яка мати-
ме всі фінансові та матеріальні можливості 
для виконання своїх функцій – забезпечення 
населення громадськими послугами на рівні 
гарантованих соціальних стандартів. 

Основними елементами функціональ-
но-територіальної структури людської дія-
льності в межах сільських АР є господарсь-
кі центри, що сформувались на базі райцен-
трів і господарські пункти як місця розмі-
щення окремих підприємств різного профі-
лю. Територіальний принцип організації і 
управління територіальними громадами пе-
редбачає взаємодію поселень з прилягаю-
чою територією шляхом врахування фізич-
них і економічних віддалей та затрат часу. 

Позитивними ознаками функціону-
вання місцевої влади у сільському АР, що 
залишились донині є: а) зосередження фі-
нансових і матеріальних ресурсів в одному 
місці; б) можливість для жителів всього ра-
йону користуватися повсякденними послу-
гами обслуговуючих закладів і підприємств; 
в) мінімальна структурна перебудова апара-
ту управління. Недоліком є  внутрірайонні 
протиріччя між економічно сильними і сла-
бкими утвореннями, які не зможуть зреалі-
зовувати своє право на самоуправління. Цю 
проблему повинні зняти територіальні гро-
мади, створені на добровільних засадах, які 
матимуть свої виконавчі органи – сільські 
(місцеві) ради місцевого самоврядування на 
чолі з їх головами та старостами сіл. Райде-
ржадміністрацій не буде, а районні само-
врядні ради будуть обмежені лише коорди-
наційними і контролюючими функціями, 
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наданням методичної допомоги депутатам 
районної, сільської чи селищної рад. 

Критеріями для виділення територіа-
льних громад у сільській місцевості повинні 
бути: 1) наявність поселення (бажано місь-
кого) з доброю транспортною доступністю 
як місцевого територіального „ядра” 
(центра); 2) максимальна відстань від сіл до 
центру обслуговування не повинна переви-
щувати 15-20 км; 3) норматив витрат часу 
на одержання послуг не повинен перевищу-
вати 40-60 хвилин автомобільного сполу-
чення; 4) бажана чисельність населення 
окремого села в складі територіальної гро-
мади повинна становити 500-1000 чоловік, а 
всіх суб’єктів отримання послуг в територі-
альній громаді – понад 3 тис. мешканців; 
5) компактна конфігурація і 6) відповідна 
спеціалізація людської діяльності. Всі вище 
сформульовані критерії повинні забезпечи-
ти рівнодоступність усіх громадян села як 
до послуг, так і до загальнодержавних фі-
нансів2), до забезпечення однакової якості 
життя кожному з них. А коли йдеться про 
потребу отримання столичних послуг, то 
вони повинні їх отримати не лише в Києві, 
але й в Харкові, Донецьку, Дніпропетровсь-
ку, Одесі і Львові, затрачаючи не більше 4-
годинного часу. Для отримання послуг об-
ласного рівня – затрати часу не перевищу-
ватимуть 1,5-годинної доступності [5]. При 
опрацюванні цих критеріїв були використа-
ні міркування фахівців із суміжних галузей 
знань (А. Заєць, В. Нудельман, Т. Криштоп, 
В. Бабаєв, В. Мамутов та ін.). 

Територіальними чинниками процесу 
створення і удосконалення меж територіа-
льних громад у сільській місцевості є: 
1) місцеположення її „ядра”; 2) оцінка наяв-
них транспортно-економічних та соціально-
екологічних зв’язків; 3) густота населення, 
функціональні типи поселень; 4) наявність 
об’єктів локальної інфраструктури; 
5) мережа центрів обслуговування та корот-
кочасного відпочинку; 6) особливості при-
родних умов та ресурсів. На основі такого 
методологічного підходу слід здійснити 

                                                 
2) Бюджет держави – це не кошти лише органів дер-
жавної влади. Вони є публічними і мають слугувати 
передусім інтересам громад та інституцій, що їх 
представляють. 

класифікацію територіальних громад за різ-
ними ознаками.  

З організацією територіальних громад, 
нинішня напруженість у сфері обслугову-
вання селян повинна знизитись вдвічі або 
навіть втричі. Нині в межах сільського АР 
на кожну територіальну громаду припадає в 
середньому три села. Тоді загальна кількість 
територіальних громад в Україні повинна 
скласти близько 1,5 тисяч3), що також під-
тверджено досвідом аналізу цієї проблеми в 
Дніпропетровській, Львівській та Херсонсь-
кій областях. Отже, йдеться про подальше 
продовження еволюційного шляху вирі-
шення цієї проблеми: закріплення на місце-
вості меж територіальних громад на основі 
обов’язкового місцевого референдуму зі 
згоди на добровільне об’єднання зусиль жи-
телів декількох сіл.  

Територіальні громади частково по-
рушать муніципальну цілісність сільських 
АР, не зважаючи на той факт, що в райцент-
рі продовжує зосереджуватись елементарна 
економічна і соціальна база для надання 
муніципальних послуг. Тому на перехідний 
період сільські АР повинні залишитись, їх 
немає потреби укрупнювати, є лише необ-
хідність зменшити контрастність величини 
їх площ і чисельності населення з урахуван-
ням особливостей природногосподарських 
зон, рівнів урбанізованості та соціально-
економічного і екологічного розвитку їх те-
риторії. Наприклад, нині найбільший за кі-
лькістю населення Харківський АР перева-
жає найменший Коломацький цієї ж області 
у 19,8 рази за умов однакової штатної чисе-
льності управління. Діапазон коливань роз-
мірів площ АР теж досить великий [3]. Зго-
дом, коли зміцніють територіальні громади, 
зникне відчуження влади і громадян на те-
риторіальному рівні, тоді районні ради сіль-
ських АР можна повністю замінити вико-
навчими органами територіальних громад. 

Таким чином, територіальні громади 
слід законодавчо визнати рівноправними 
партнерами міністерств і відомств, важли-
вим інститутом управління державою. З 
урахуванням досвіду виконання повнова-
жень місцевих органів влади нинішніх сіль-

                                                 
3) Для порівняння слід відзначити, що на кінець січня 
2008 р. в Україні було 12110 бюджетів? 
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ських АР, потребує законодавчого визна-
чення перелік конкретних повноважень і 
обов’язків органів місцевого самоврядуван-
ня, делегованих державою, умови їх прийн-
яття, передбачення відповідальності за їх 
виконання. Нинішні сільські АР здійснюють 
такі повноваження: контроль за викорис-
танням природно-ресурсного потенціалу 
території, додержанням права власності на 
землю та охорони навколишнього середо-
вища; аналіз планів розміщення, спеціаліза-
ції та розвитку підприємств, установ та ор-
ганізацій усіх форм власності; складання 
необхідних для управління економічним і 
соціальним розвитком території балансів 
трудових ресурсів, місцевих будівельних 
матеріалів, палива, доходів і видатків насе-
лення; управління будівництвом; контроль 
використання житлової площі та соціально-
культурних об’єктів; організація прикор-
донної (прибережної) торгівлі; розв’язання 
питань працевлаштування та призову на 
військову службу; здійснення заходів з охо-
рони громадського порядку та боротьби із 
злочинністю тощо.  

Територіальні громади повинні також 
взяти участь в розробці економічних норма-
тивів використання підприємствами місце-
вих природних ресурсів і централізувати 
фінансові можливості цих підприємств для 
природоохоронного та інфраструктурного 
будівництва. 

Одночасно місцеві управлінські струк-
тури не мають належного матеріального, 
фінансового і кадрового забезпечення для 
виконання завдань і делегованих повнова-
жень. 

Другою принциповою проблемою фу-
нкціонування місцевого самоврядування є 
територіальна організація влади у містах. 
Ця проблема теж базується на принципах 
розселення населення і територіальності. 

Передумовою для використання роз-
селенського принципу є чітка категорійність 
населених місць, головними параметрами 
яких є людність і виконувані ними госпо-
дарські та управлінські функції4). До лока-

                                                 
4) Міста: мільйонники з чисельністю мешканців по-
над мільйон, крупні – від 500,1 тис. до 1 млн., великі 
– від 100,1 до 500 тис., середні – від 50,1 до 100 тис., 
малі – від 20,1 до 50 тис., містечка – від 5,1 до 20 

льного і місцевого рівнів управління відно-
сяться адміністративні райони міст-
мільйонників, крупних, великих та інколи 
середніх. Для них властиве територіальне 
співпадання регіонального та локального 
рівнів управління життєдіяльністю міського 
населення. Середні і малі міста в складі аг-
ломерацій чи в групових системах розсе-
лення є центрами філіалів цехів великих 
підприємств крупного міста – центра регіо-
нальної системи чи вузькоспеціалізованих 
підприємств, що доповнюють його промис-
ловий комплекс чи центрами науково-
дослідних інститутів та вузів, транспортних, 
культурних і туристських господарств. Тут 
є достатні території для капітальної забудо-
ви, добрі транспортні зв’язки, відповідні 
трудові, водні і сировинні ресурси.  

Особливістю внутріміського адмініст-
ративного району, на відміну від сільського, 
є більша різноманітність процесу життєдія-
льності населення, вищий рівень взаємоза-
лежності всіх процесів внаслідок обмежено-
сті території, більший вплив густоти насе-
лення і місцеположення на всі сторони жит-
тя, умовність адміністративних меж щодо 
врахування реальної системи зв’язків. 

Взагалі станом на 1 січня 2006 р. в 
Україні було 458 міст, в тому числі 179 зі 
спеціальним статусом, республіканського і 
обласного значення та 886 селищ міського 
типу, в яких проживало 68,1% всього насе-
лення. На той час у містах було утворено 
118 адміністративних районів, у кожному з 
яких в середньому проживало 269,3 
тис. жителів (сюди увійшли також жителі 
селищ міського типу). Якраз внутріміські 
АР є територіальною базою для формування 
територіальних громад, їхні територіальні 
параметри найчастіше співпадають. У вели-
ких за площею і населенням міських АР 
може бути декілька територіальних громад. 
Головним параметром тут виступає чисель-
ність населення на одну територіальну гро-
маду – понад 100 тис. мешканців. Управлін-
ськими органами міських АР повинні бути 
районні ради місцевого самоврядування з 
координуючими і контролюючими функці-
ями, а в територіальних громадах – ради мі-

                                                                              
тис., селища міського типу – від 1,1 до 5 тис., села – 
до 1 тисячі жителів. 
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сцевого самоврядування на чолі з їх голова-
ми та житлово-комунальними конторами. 

Як відомо, у міських АР розвинуті 
промислова, розселенсько-сельбищна, соці-
ально-культурно-освітня та екологічна фун-
кції. Особливу роль при цьому відіграє між-
галузеве виробниче кооперування на основі 
ефективного використання природних, тру-
дових, фінансових і вторинних ресурсів. 

Районний рівень управління у місті 
включає експлуатацію та ремонт житлового 
фонду, систему благоустрою, утримання 
закладів середньої освіти, дитячих шкільних 
закладів, музичних та інших творчих шкіл, 
дитячих дворових клубів, закладів охорони 
здоров’я та соціального захисту, фізичну 
культуру і спорт. Зазначені заклади та робо-
ти мають фінансуватися з районного бю-
джету. 

Територіальна організація влади урба-
нізованої території включає три основні ас-
пекти. Перший з них полягає в тому, що го-
ловним елементом функціонально-
територіальної структури внутріміських АР 
є громадські центри, що мають добру 
транспортну доступність, свої промислово-
інфраструктурні і сельбищні планувальні 
райони і квартали, які розміщені на транс-
портних осях міста. В цих районних гро-
мадських центрах повинні розміщуватись 
офіси самоврядних органів територіальних 
громад.  

Другим аспектом є проблема співвід-
ношення великих міст за їх приміськими 
територіями в плані розподілу землі між 
державною і комунальною власністю і пло-
щинного розширення впливу міста на ото-
чуючу сільську місцевість. 

Таке розширення приміських зон є не-
обхідною передумовою нормальної життє-
діяльності міст. Наприклад, за розрахунка-
ми Генерального плану м. Києва потреба в 
новій території до 2020 р. становитиме по-
над 30 тис. га – майже 40% його сучасної 
території [5], цей секторний вплив здійсню-
ватиметься на 40-50 км від столиці перш за 
все вздовж радіальних та окружних магіст-
ралей. Інші „великі” міста та міські агломе-
рації на перспективу теж вимагатимуть но-
вих приміських територій. На загальнодер-
жавному рівні управління цей аспект реалі-
зований у Генеральній схемі планування 

території України, яку схвалив уряд 
24.10.2001 р. та прийнято відповідний за-
кон. Головною метою схеми є визначення 
стратегічних пріоритетів раціонального ви-
користання території України та механізмів 
її реалізації. Вона обґрунтовує оптимальне 
взаєморозміщення населення, природних 
об’єктів та виробництва з екологічної, соці-
альної та економічної точок зору, допустимі 
види і масштаби територій, дає змогу узго-
дити інтереси центру і регіонів, фізичних та 
юридичних осіб. На локальному і місцевому 
рівнях управління ця схема детермінується 
елементами територіальної структури люд-
ської діяльності. Тому в процесі удоскона-
лення адміністративно-територіального 
устрою країни питання взаємодії міст з ото-
чуючою територією повинні вирішуватись 
на основі юридично обґрунтованих угод 
між міськими і сільськими громадами. 
Останні на основі наявних трудових, продо-
вольчих, культурно-побутових та рекреа-
ційних зв’язків з містом поступово транс-
формуватимуться у приміські. Третім аспе-
ктом є проблема взаємовідносин адмініст-
ративних районів міста і загальноміської 
влади, яка на сьогодні має різний характер 
(противаги, взаємодії, співробітництва). Не 
слід у величезних і великих містах в одній 
особі суміщати функції державної влади і 
місцевого самоврядування. В таких умовах 
розподіл земельних ділянок у місті відбува-
ється не прозоро, викликає невдоволення 
громадськості. Укрупнювати АР у великих 
містах не тільки не доцільно, але й шкідли-
во. Наприклад, Київ з майже трьохмільйон-
ним населенням має 10 внутрішньоміських 
районів, на кожен з них нині припадає в се-
редньому 140 тис. жителів. Пропозиції що-
до їх укрупнення до 6-7 АР збільшать сере-
дню чисельність населення кожного до 200 
тис. мешканців, тобто ще більше ускладнять 
доступність громадян до влади. На загаль-
номіському рівні управління основними ви-
конавчими органами повинні залишитись 
міські державні адміністрації.  

Третьою принциповою проблемою мі-
сцевого самоврядування є забезпечення ре-
сурсами місцевих бюджетів, які повинні 
відповідати вартості гарантованих громадя-
нам соціально-культурних, житлово-
комунальних та управлінських послуг. 
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Адже фінансова упорядкованість є найваж-
ливішою рисою стабільності держави.  

За останні роки Центр зробив деякі 
позитивні кроки для зміцнення місцевих фі-
нансів: частка місцевих бюджетів у Держ-
бюджеті – 2005 на соціальні програми вже 
включали понад 58%. Вдосконалено форму 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфер-
тів, яка не повинна змінюватись хоча б про-
тягом 3 років; надані дотації вирівнювання з 
Держбюджету – 2004 в сумі 7,4 млрд. грн. 
Місцеві бюджети переведено на повне каз-
начейське обслуговування, що дає змогу не 
лише контролювати надходження і цільове 
використання коштів, але й оперативно 
розв’язувати фінансування нагальних соціа-
льних та економічних проблем регіону. Од-
ночасно слід зауважити, що світовий досвід 
переконливо свідчить, що державна пільго-
во-дотаційна підтримка не є достатньою за-
порукою для реалізації потенціалу терито-
рії. Набагато важливішою є готовність міс-
цевої громади мобілізувати власні ресурси 
заради майбутнього розвитку. 

Слабкою ланкою фінансової децент-
ралізації є місцеві податки, які повинні 
включати надходження для територіальних 
громад від оподаткування нерухомого май-
на, земельних ділянок і споруд, трудових 
ресурсів для підприємств, що не входять до 
складу місцевого (комунального) господар-
ства. До позабюджетних фондів включа-
ються штрафи за забруднення оточуючого 
середовища і нераціональне використання 
природних ресурсів та інші порушення пра-
воохоронного законодавства, санітарних 
норм і правил. Крім власних джерел пови-
нні залучатися як внутрішні, так і зовнішні 
інвестиції. Не зважаючи на всі ці заходи, 
реальне бюджетне забезпечення на одного 
громадянина в Україні становило у 2006 ро-
ці 515 євро, тоді як наші сусіди з Польщі і 
Чехії передбачають у своїх бюджетах по 
1600 євро.  

По-четверте, з утворенням територіа-
льних громад почав формуватися топологі-
чний (місцевий) рівень самоврядного 

управління. Окремі науковці до цього рівня 
управління рекомендують відносити тери-
торії окремих сільськогосподарських під-
приємств і переробних цехів при них (у 
сільській місцевості) чи промислових (у мі-
ській), а також автотранспортних підпри-
ємств, закладів сфери обслуговування най-
нижчих рангів. На їх думку, тут здійснюєть-
ся безпосереднє прикладання праці, відпо-
чинок і задоволення первинних матеріаль-
но-побутових і культурно-освітніх потреб. 

Крім вище згаданих головних завдань, 
територіальні громади повинні мати своє 
майно, налагодити його чіткий облік, частка 
якого може передаватися в управління ра-
йонним чи обласним радам. 

Але яка б модель територіальної орга-
нізації влади не була вибрана, головними 
напрямами господарської самостійності мі-
сцевих органів влади мають бути такі: 
1) завершення розподілу податкових джерел 
на постійній довгостроковій основі у Пода-
тковому кодексі України. У 2004 році був 
прийнятий закон про міжбюджетні відно-
шення між районним бюджетом та бюдже-
тами територіальних громад, сіл, селищ, 
міст та їх об’єднань; 2) завершення процесу 
формування комунальної власності та роз-
поділу земель на комунальні і державні. У 
2004 році теж було схвалено Закон України 
„Про розмежування земель державної та 
комунальної власності”; 3) завершення про-
цесу формування багатофункціонального 
комунального господарства на основі нор-
мативного регулювання форм господарської 
діяльності місцевої влади. 

Таким чином, позитивний європейсь-
кий досвід засвідчує, що влада територій 
принесла добробут цим країнам та їх насе-
ленню. Тільки сильні громади та їх органи 
місцевого самоврядування спроможні нада-
ти населенню фактично всі послуги, не зве-
ртаючись за допомогою до держави. В 
Україні поступово реалізується відомий ло-
зунг зарубіжних регіоналістів: „Мислити 
глобально, а діяти локально”. 
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ЄВРОЛОГІСТИКА В РЕТРОСПЕКТИВІ: ДОРОЖНЯ СИСТЕМА  
ДАВНЬОГО РИМУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 

 
Стаття присвячена ретроспективному аспекту єврологістики. В ній  добрерозвинута система доріг  

Стародавнього Риму розглядається як античний попередник сучасної єврологістики, тобто створення єдиної 
європейської транспортно-логістичної системи. Досліджено дорожню та "логістичну" систему Стародав-
нього Риму, зокрема її формування та дислокацію головних доріг як у межах Італії, так і в Європі,  на Близь-
кому Сході та в Північній Африці (як, наприклад, Via Ignatia, Ігнатієва дорога, яка через Аппієву дорогу з'єдну-
вала стародавній Рим з Костянтинополем), особливості проектування та будівництва доріг, їхню інфрастру-
ктуру та управління. Зазначено наявність решток давньоримських "військових доріг" в Україні, зокрема в Кри-
му та Закарпатті.  

The article is devoted to rethrospective aspect of Eurologistics. The Ancient Rome well developed road system is 
considered as anthic predecessor of modern Eurologistics or formation of Pan-Enropean transport and logistics sys-
tem. Investigated ancient Roman road and "logistics" system, including its formation and dislocation of main routs in 
Italy as well as throuh Europe, Middle East and Northern Africa (like Via Ignatia, which through Via Appia connected 
ancient cities Rome and Konstantinopol ), roads projecting and construction peculiarities, their infrastructure, mainte-
nance and management. Shown remnants of ancient Romans' "Via militaris" in Ukraine, mainly in Krimea penincula 
and  Transcarpathia region. 

 
Постановка проблеми. Об'єднана Єв-

ропа в особі Європейського союзу нині ін-
тенсивно працює над створенням 
Пан'європейської транспортно-логістичної 
системи, яка, з одного боку, має забезпечи-
ти зростаючі потоки вантажів та пасажирів 
у межах розширеної до 27 країн-членів 
Спільноти, а з іншого – надійно зв'язати 
країни ЄС з сусідніми країнами та 
регіонами світу, з якими здійснюються зро-
стаючі обсяги торгівлі товарами та послу-
гами, міжнародних інвестицій тощо. З точки 
зору єврологістики є істотним не тільки 
окреслення сучасного стану та перспектив-
них напрямків її розвитку, але й досліджен-
ня ретроспективних аспектів (джерел) спі-
льної європейської транспортно-логістичної 
системи. Недарма давньоримський акведук 
Пон-дю-Гар, зображений на банкноті в 
п’ять євро, нині перетворено в міст, яким 
проходить одна з європейських автодоріг. 

Давньоримський досвід створення високо-
якісної, розгалуженої та ефективної системи 
доріг, яка охоплювала майже всю Європу, 
багато країн Західної Азії та Північної Аф-
рики, опоясувала середземноморські береги 
і навіть досягала сучасних країн Чорномор-
ського басейну, зокрема України, є корис-
ний і цікавий в нинішніх умовах, коли на 
новій технічній та будівельно-
конструкторській базі відроджуються ста-
родавні легендарні торгівельно-транспорті 
маршрути. Це відноситься зокрема не тільки 
до Великого Шовкового шляху, але й до 
давньоримської трансконтинентальної 
магістралі  Віа Ігнатіа (Ігнатієва дорога). 

Наукові джерела та публікації з да-
ної тематики є одиничними [1; 2; 3], оскіль-
ки в такому аспекті (ретроспективному) 
проблеми єврологістики в логістичній та 
економічній літературі ще не розглядалися. 
Разом з тим, стаття продовжує дослідження 
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проблем формування Пан'європейської 
транспорно-логістичної системи та участі 
України в цьому процесі, відображені в 
працях Бакаєва О.О. [4], Цветова Ю. М. [5], 
Новикової А. В. [6],  автора  [7,224-
291;8;9;10; 11] та інших дослідників. 

Метою статті є розкриття особливос-
тей створення та функціонування системи 
доріг давньоримської держави, яка не тільки 
заклала підстави сучасної залізничної та ав-
тотранспортної мережі країн Західної Євро-
пи, але й вже понад дві тисячі років тому 
практично реалізувала трансконтинентальні 
транспортні проекти. При цьому головна 
увага в статті зосереджена на дислокації да-
вньоримської дорожньої мережі, особливос-
тях її будівництва, а також інфраструктури 
та управління. 

Виклад основного матеріалу. Старо-
давня Римська держава серед інших видат-
них пам'яток, що свідчать про найвищий 
рівень розвитку людської цивілізації на ті 
часи, залишила нам рештки своєї розвинутої 
транспортної системи, основу якої станови-
ла розгалуджена мережа високоякісних мо-
щених доріг. За великих розмірів території 
Стародавнього Риму значної важливості на-
було оперативне сполучення з віддаленими 
районами, доставка пошти, торгівельний 
обмін, переміщення військ та паломників. 
Всього давніми римлянами було збудовано 
понад 100 тис. км високоякісних доріг. До-
роги римського періоду в деяких місцевос-
тях збереглися і до наших днів. Це стосу-
ється і України, де рештки «Віа мілітаріс» – 
давньоримської військової дороги нині мо-
жна знайти в Криму. Колись, на початку 
нашої ери (62 рік) Рим захотів використати 
кримські грецькі колонії як форпости проти 
войовничих "варварів"-скифів та сарматів. 
Для цього до Херсону за вказівкою імпера-
тора Нерона прибула Равенська ескадра 
римського флоту, що складалася з 40 кораб-
лів – бойових трирем та везла тритисячний 
військовий десант легіонерів. Мешканці 
Херсонесу отримали римське громадянство, 
а в самому місті розмістився римський гар-
нізон під командуванням військового три-
буна. В зручній гавані Сюмболону (нині Ба-
лаклава), що раніше була піратською базою 
таврів, римляни побудували військові 
укріплення, а на мисі Ай-Тодор звели фор-

тецю Гаракс. Від цієї фортеці на захід до 
Херсонесу  і була прокладена «Віа міліта-
ріс». Точкою перевалу римляни обрали так 
звану «Чортову драбину» (Шайтан Мерд-
вен, як пізніше назвуть перевал татари). І 
сьогодні, переваливши через Шайтан, мож-
на біля десять кілометрів пройти справж-
ньою римською дорогою, створеною за всі-
ма правилами шляхового мистецтва Дав-
нього Риму, та вийти до Байдарських воріт, 
звідки дорога повертала на Херсонес. На 
мисі аж до Кільсе-Буруна і нині чітко видно 
колії, врізані в скальну поверхню колесами 
возів майже дві тисячі років по тому. Рим-
ські легіони залишили Крим у кінці ІІІ сто-
річчя н. е. Форт Гаракс був зруйнований са-
мими легіонерами, які не хотіли віддавати 
його до рук потенційних ворогів. А Херсо-
нес перейшов під владу Візантії. 

Розвиток та дислокація дорожньої 
мережі. Шляхова мережа, якою Рим покрив 
усю обширну територію своїх володінь, бу-
ла не тільки досконалим технічним досяг-
ненням, але й мала величезне політичне і 
господарське значення. Вона зробила мож-
ливим для володарів Риму заснування та 
втримання найсталішої імперії в історії Єв-
ропи. Вона створила шляхи, якими купці, 
жреці та воїни переміщували елементи май-
бутніх змін у західній цивілізації. Вона ви-
значила положення майбутніх великих єв-
ропейських  транспортних та адміністрати-
вних центрів. Тільки багата та потужна 
держава, влада якої беззаперечно розповсю-
джувалася на обширні території, могла ви-
конати таке велетенське завдання, змогла 
збудувати сотні тисяч км доріг, підтримува-
ти їх у належному стані, забезпечити відпо-
відним облаштуванням та надати надійну 
поліцейську стражу. Коли Римська імперія 
розпалася на численні незалежні держави, її 
велика система доріг підлягла поступовій 
руйнації, оскільки жодна середньовічна 
держава – спадкоємець Риму не мала ні не-
обхідної організації, ні фінансів. Іспанські, 
французькі, німецькі вози немилосердно 
тряслися або грузнули на дорогах, якими 
півтори тисячі років раніше римські екіпажі 
котилися гладенькою поверхнею за будь-
якої погоди. 

Засади обладнання доріг подібного 
типу римляни запозичили в своїх західних 
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сусідів – етрусків. Цей етнос, який в ІХ ст. 
до н.е. оселився там, де тепер знаходиться 
італійська провінція Тоскана, залишив бли-
скучі докази своїх технічних здібностей, у 
тому числі у місто- та шляхобудуванні. Са-
ме етруски навчили римлян споруджувати 
стічні канали, акведуки, зводити мости, 
споруджувати дороги. Але етруски не ви-
йшли за межі будівництва добре нівельова-
них, осушених польових доріг з гладенькою 
поверхнею. Щодо римлян, то вони, в порів-
нянні з етрусками, зробили важливий крок 
вперед у шляховому будівництві, оскільки 
до всього вище наведеного вони додали до-
рожнє покриття, яке було здавна відоме, зо-
крема на Близькому Сході, але застосовува-
лося там тільки на коротких ділянках шля-
хів у обраних місцях. Римляни облаштували 
це покриття кілометр за кілометром на всіх 
головних дорогах імперії. 

Тільки від Риму відходило більше 30 
основних доріг (табл.1). Найвідоміші з них 
були Латинська, Аппієва, Фламінієва, Емі-
лієва та Аврелієва. Вже в кінці ІІ ст. н. е. 
Італійський півострів мав декілька доріг 
першокласного рівня, які проходили по всій 
довжині півострова та перетинали його в 

низці місць. Однією з найстаріших була Ла-
тинська дорога, що в 334 р. до. н. е. з'єднала 
Рим з м. Кальві (сучасна провінція Кампа-
нья). Ця дорога прислужилась як римлянам, 
так і їхнім супротивникам – Піррові, царю 
Епіру та Ганнібалу. Найбільш жвавою була 
Аппієва дорога, яку називали «царицею до-
ріг». Її будівництво почалося в 312 р. до. н. 
е. за цензора Аппія Клавдія та тривало по-
над сто років. Спочатку дорога з’єднала Рим 
з м. Капуя та проходила в східному напрям-
ку. Її поверхню почали укладати камінням з 
295 р. до н. е. Як і більша частина консуля-
рних доріг (які будувалися під наглядом 
найвищих магістратів Риму), вона будува-
лася поступово, відповідно до ступеня полі-
тичної експансії Риму та зростання його то-
ргівельних потреб. За Горація, який описав 
свою поїздку цією дорогою, її продовжили 
на південь півострову - до Бедевенту та далі 
- до порту Бріндізію (нині - Бріндізі), в яко-
му спорудженням двох колон сповістили , 
що це буде Аппієва Траянова дорога. Від 
Аппієвої дороги  відгалужувалися Северова 
та Доміцієва дороги (в напрямку до Неапо-
лю та Помпеї). 

 
Таблиця 1 

Головні (консулярні) дороги Стародавнього Риму 

№ з/п Назва дороги Роки будівництва 
Початковий, проміжні та 

кінцевий пункти (або регіо-
ни) 

Довжина  
(км) 

1 
 
 
2    
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6,7,8 
 
 
9 
 

Латинська 
 
 
Аппіева 
 
 
Северова 
 
 
Доміцієва 
 
Аврелієва 
 
Кассієва, Клодієва,  
Цимінова 
 
Фламінієва 
 

334 р. до н. е. 
 
 
312 р. до н. е. –  
200 р. до н. е. 
 
312 р. до н. е. 
 
 
312 р. до н. е. 
 
144 р. до н. е. 
 
300 р. до н. е. 
 
 
З 268 р. до н. е. 
 

Рим - Кальві (біля суч. Неа-
поля) 
 
Рим - Капуя - Беневент - 
Бріндізій (Бріндізі) 
 
Відгалуження від Аппієвої 
дороги до Неаполю 
 
Відгалуження від Аппієвої 
дороги до Помпеї 
Рим - Генуя 
 
Рим - Етрурія 
 
 
Рим - Арімін (Ріміні) 
 

200 
 
 
500 
 
 
100 
 
 
100 
 
360 
 
200-300  
кожна 
 
300 
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10 
 
 
 
11 

Емілієва 
 
 
 
Емілієва  
(продовження на 
північний захід) 

З 187 р. до н. е. 
 
 
 
З 60 р. до н. е. 

Плаценція (П’яченца) - Па-
рма - Бононія (Болонья) - 
Арімін (Ріміні) 
 
Плаценція (П’яченца) - Ме-
діолан (Мілан) - Августа 
Преторія (Аоста) 

300 
 
 
 
60 

 
На північ від Риму вели Аврелієва, Ка-

ссієва, Фламінієва та Емілієва дороги. Ав-
релієва дорога була збудована не пізніше 
144 р. до н. е. та проходила вздовж західно-
го узбережжя Тірренського моря до Генуї, 
де з’єднувалася з дорожною мережею річки 
Падус (По) та закінчувалася в Арелаті (нині 
Арль) в Південній Галлії. Кассієва дорога 
разом з дорогами Клодія та Циміна були пе-
ршими трасами від Риму до сусідньої Етру-
рії. Скоріше всього вони виникли внаслідок 
з’єднання між собою створених етрусками 
ділянок доріг. 

Фламінієва дорога будувалася з 268 р. 
до н. е. Вона закінчувалася на Адріатичному 
узбережжі в Аріміні (нині Ріміні), де 
з’єднувалася з Попілієвою дорогою, яка ве-
ла далі на північ - до Паннонії (теперішні 
Австрія та Угорщина). Емілієва дорога (з 
187 р. до н. е.) була однією з небагатьох до-
ріг, що не відходила від Риму. Вона 
з’єднувала Плаценцію (П’яченца) через Па-
рму і Бононію (Болонью) з Аріміном (Рімі-
ні). За імператорів її продовжили на північ 
від Плаценції до Медіолану (Мілан) та Ав-
густи Преторії (Аоста) в Альпах. 

В міру того, як Рим збільшував свої 
володіння, наступним кроком розвитку його 
транспортної (дорожньої) інфраструктури 
було спорудження доріг за межами Італії 
(табл. 2). Це відповідало насамперед меті 
забезпечити безперервний доступ військо-
вим з’єднанням, а також різноманітних ука-
зів з столиці до командирів легіонів та чи-
новників у всіх кінцях Римської держави. 
Хоча давньоримські чудові дороги активно 
використовувалися численними торговцями 
та подорожуючими, вони були побудовані 
воїнами  та, в першу чергу, мали військове 
призначення. У володіннях на схід від Італії 
найважливішою та найвідомішою була Ігна-
тієва дорога (або Віа Ігнатіа). Вона почина-
лася в порту Діррахій (нині Дуррес в Алба-

нії) і через Македонію та Фессалоніку (Са-
лоніки, Греція) доходила до Костянтинопо-
ля. Побудований між 146 та 120 рр. до н. е., 
цей шлях мав довжину 860 км.      Дорожня 
мережа в Греції та на Близькому Сході була 
свого часу створена еллінами, до них пер-
сами, а ще раніше - ассірійцями. Тому рим-
ляни в цих районах лише відремонтували та 
зміцнили дороги, що існували до них. У І ст. 
н. е. подорожуючі, що прибули Ігнатієвою 
дорогою до Візантії, перепливши через Бос-
пор (нині Босфор), могли розраховувати на 
гарні дороги, які вели через Малу Азію та 
Сирію до Олександрії Єгипецької. 

Щодо західних володінь Риму, то тут 
існували дороги, що використовувалися 
галльськими племенами. Але доведення їх 
якості до рівня римських дорожних станда-
ртів вимагало чималої праці. Так прибереж-
на дорога з Генуї (Аврелієва) була продов-
жена через Массілію (Марсель), Нарбон та 
Таррагону аж до Гадеса (Кадіс) на крайньо-
му півдні атлантичного узбережжя Іспанії 
(до Геркулесових стовпів). Більше десяти 
доріг перетинали Альпи через перевали 
Мон Женевр, Великий та Малий Сен-
Бернар, Шплюген (назви сучасні) та Юлій-
ський перевал у Галлію та Гельвецію (нині 
Швейцарія), а з Аквілеї через декілька низь-
ко розташованих перевалів дороги вели в 
долину Данубія (Дунаю). За якихось нам 
невідомих причин римські дорожні інжене-
ри проігнорували декілька перевалів, най-
більш підходящих з сучасної точки зору. 
Так до останніх років ІІ ст. до н. е. не було 
дороги через найбільш відомий нині пере-
вал між Австрією та Італією Бреннер; жодна 
дорога не була побудована через Мон-Сені, 
Симплон, Сен-Готард. У Північній Африці 
протяжна дорога вела з Олександрії на захід 
у Мавританію (до сучасних Алжиру та Ма-
рокко). 
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Таблиця 2 

Дорожня мережа Давньоримської держави в Європі, Азії, Африці 

№ 
з/п Назва дороги 

Роки будівниц-
тва 

Початковий, проміжні та 
кінцевий пункти (або регіо-

ни, країни) 

Довжина  
(км) 

            І. Європа 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

Ігнатіева  
(Віа Ігнатіа) 
 
 
 
Попілієва 
 
 
 
Аврелієва  
(продовження на північ-
ний захід) 
 
 
Аврелієва  
(продовження на північ-
ний схід) 
 
 
10 доріг через Альпи  
(через перевали Мон-
Женевр, Великий та Ма-
лий Сен-Бернар, Шплю-
ген, Юлійський та інші) 
 
 
Віа Мілітаріс на території 
сучасної України 
(Кримський півострів) 

146-120 рр.  
до н. е. 
 
 
 
З 268 р. до н. е. 
 
 
 
З 144 р. до н. е. 
 
 
 
 
З 144 р. до н. е. 
 
 
 
 
2 ст. до н. е. 
 
 
 
 
 
 
62 р. н. е. 

Діррахій (Дуррес, Албанія) - 
Фессалоніка (Греція) - Кос-
тянтинополь (Стамбул, Ту-
реччина) 
 
Арімін (Ріміні) - Аквілея 
(біля Венеції) Паннонія (Ав-
стрія, Угорщина) 
 
Генуя - Арелат (Арль, 
Франція) - Лугдун (Ліон) - 
Дурокортор (Реймс) - Лон-
диній (Лондон) 
 
Генуя - Массілія (Марсель, 
Франція) - Цезароавгуста 
(Сарагоса) - Кордуба (Кор-
дова) - Гаде (Кадіс, Іспанія) 
 
5.1. Італія (Августа Прето-
рія, суч. Аоста) - Галлія, Ге-
львеція (суч. Франція, 
Швейцарія) 
5.2. Італія (Аквілея) - долина 
Данубія (Дунаю) 
 
Херсонес - Сюмболон (Ба-
лаклава) - перевал Шайтан-
Мердвен - фортеця Гаракс 
на мисі Ай-Тодор (біля Ял-
ти) 

860 
 
 
 
 
~600 
 
 
 
~800 
 
 
 
 
~1550 
 
 
 
 
~300 
 
 
 
~450 
 
 
100 

           ІІ. Південно-Західна Азія (Близький Схід) 
7 - 1 ст. до н. е. Костянтинополь - Пергам - 

Ефес - Апамея (суч. Туреч-
чина) - Антіохія (Сирія) - 
Петра (суч. Йорданія) - Оле-
ксандрія Єгипецька 

~2000 

          ІІІ. Північна Африка 
8 - 1 ст. до н. е. Олександрія Єгипецька - 

Карфаген - Тевесту - Сірту - 
Костянтину в Мавританії 
(суч. Туніс, Алжир, Марок-
ко) 

~3000 

 



Таким чином, вже на початку нашої 
ери, тобто понад 2000 років тому, Серед-
земне море було охоплене кільцем майже 
безперервних доріг вздовж своїх дуже не-
однорідних за рівнем розвитку узбережь. 
Головні дороги та відгалуження, як промені, 
розходилися вглиб Європи та Азії, нато-
мість у Північній Африці вони не заходили 
глибоко всередину материка. В кожній рим-
ській провінції два-три міста ставали вузло-
вими центрами місцевої дорожньої мережі. 
В подальшому більшість таких міст пере-
творилися в центри колісних, а потім і залі-
зничних шляхів. У них і сьогодні під асфа-
льтом або рейками можна знайти бруковану 
поверхню римської дороги. В Іспанії подіб-
ними центрами були Цезароавгуста (нині 
Сарагоса), Кордуба (Кордова) та Емерита 
(Мерида). В Галлії транспортними перехре-
стями були (і залишаються нині у Франції) 
Лугдун (Ліон), Дурокортор (Реймс). У Бри-
танії це був Лондиній (Лондон), в Італії - 
Рим, Медіолан (Мілан) та Аквілея (остання 
після падіння імперії поступилася місцем 
сусідній Венеції). В численних розвинених 
грецьких державах у Малій Азії вузловими 
центрами стали Пергам, Ефес і Апамея, в 
Північній Африці - Карфаген (у нинішньо-
му Тунісі), Тевесте та Сірту-Костянтину 
(теперішній Алжир). Занепад античної циві-
лізації в Малій Азії та Північній Африці пе-
ретворив більшість цих центрів у сьогодні-
шні міста - привиди або занедбані поселен-
ня. 

Проектування та будівництво до-
ріг.Як же будувалися римські дороги? 
«Траси визначалися за прямими лініями. 
Дороги мостили обтесаним камінням або 
покривали шаром щільно збитого піску. 
Там, де шлях перетинали річки або яри, бу-
дувалися мости та зводилися насипи, а по-
тім рівні з обох сторін точнісінько підганя-
лися так, що вся робота в цілому була радіс-
тю для ока», - так Плутарх описував будів-
ництво, яке здійснювалося під керівництвом 
Гая Гракха в 123-121 рр. до н. е. [1,123]. 
Мова Плутарха може видатися дещо прете-
нціозною, але автор нічого не перебільшив. 
Він відобразив головні дороги Риму, що 
споруджувалися саме в такий спосіб (рис.1). 

Характерною рисою римської дороги була її 
прямолінійність. Вона біжить, як летить 
стріла, при цьому має рівну поверхню. На-
віть там, де траса дороги не є ідеально пря-
мою, як наприклад у Британії, протягом 40-
50 км вона має відхилення тільки у 800 м. 
Подорожуючи нині Європою, легко можна 
відрізнити дороги, збудовані римлянами, 
оскільки вони проведені прямими лініями за 
мінімального числа поворотів. Традиції да-
вньоримського проектування та будівництва 
доріг широко застосовувалося багатьма кра-
їнами Середньовічної Європи протягом ба-
гатьох пізніших віків, що видно і в Україні. 
Так, саме в такий спосіб за часів Річі По-
сполитої було збудовано в’ їздну дорогу до 
міста-фортеці Кам’янця-Подільського з сто-
рони т.зв. Польських фільварків (у т.ч. дві 
прямі лінії дороги на схилі, один поворот, 
використання броду на р.Смотрич). Давньо-
римські засади місто та шляхобудівництва 
простежуються також і в Чернівцях, де за 
часів Австро-Угорської монархії були спо-
рудження основні вулиці, що ведуть з доли-
ни р.Прут (від залізничного вокзалу) до 
центру міста, розташованого на височині. 
Опукла друкована поверхня чернівецьких 
вулиць і нині сприяє миттєвому стоку до-
щових опадів та снігу за його танення наве-
сні. Через це калюж на вулицях цього міста 
ніколи не буває, а бруківка стає сухою за 
перших сонячних променів. Для порівняння 
в м.Житомирі під час дощу калюжі пере-
кривають повністю навіть центральні вулиці 
і перехожі змушені рухатись чіпляючись за 
паркани. Нехтування римськими традиція-
ми будівництва дренованих дорожних сис-
тем простежується нині навіть у м.Києві, 
зокрема при спорудженні наземних виходів 
з деяких станцій метро (наприклад, Героїв 
Дніпра, Дружби народів), що призводить до 
їх регулярного підтоплення підчас злив. 

Римській державі потрібні були в пе-
ршу чергу дороги з великою пропускною 
спроможністю в усі пори року та за будь-
якої погоди. Іншими словами ці дороги слід 
було розміщувати на твердій ретельно осу-
шеній підставі, а там, де рух був особливо 
жвавим - вкрити міцною поверхнею.  
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Визначення траси 
дороги 

Вимірювання траси дороги 
за її окремими ділянками 

 

Підготовка основи до-
рожнього полотна 

Визначення типу  
дорожнього полотна та 
поверхні дороги на 
підставі ретельного 
дослідження характеру 
території та грунту 

Гранітна поверхня з  
багатокутового каміння 

Поверхня з гравію 

Звичайна польова дорога 

Засада: земля або глина, 
яку використовували в 
якості зв’язуючої речови-
ни, повинна була походити 
з іншої ділянки, а не з того 
рову, який копали для цієї 
дороги 

Підготовка кам’яних 
блоків для поверхні 
дороги 

Нумерування блоків у 
кам’яноломні та їх  
перевезення на кораблях 

Укладання поверхні 
дороги з кам’яних 
блоків 

Засада 1: опуклість поверхні 
дороги (на рівнині) 
Засада 2: нахил поверхні 
дороги до її нижньої сторони 
(на схилах гір) 
Засада 3: кам’яне обрамлен-
ня поверхні та «відбійники» 
посередині двосмугової доро-
ги та з її боків 
Засада 4: водостічні рівчаки з 
боків дороги 
Засада 5: незамощені доріж-
ки з обох боків дороги для 
пішоходів та тяглових тварин 
(шириною п’ять римських 
футів) 
Засада 6: лівобічний рух 
транспортних засобів та вер-
шників 
Засада 7: ширина дорожньо-
го полотна не менше 6 рим-
ських футів (односмугової) та 
10 римських футів (двосму-
гової дороги) 
Засада 8: будівництво мостів 
та тунелів тільки в разі необ-
хідності, в інших випадках - 
використання бродів та схи-
лів 

Створення  
інфраструктурного  
забезпечення дороги 

Створення  
інформаційного  
забезпечення дороги 

Встановлення стовпів-
милліаріїв на кожній рим-
ській милі доріг з необхід-
ною інформацією на них 

Встановлення милевих  
стовпів у Римі та центрах 
провінцій з необхідною 
інформацією  

Встановлення кам’яних 
брил на узбіччі дороги, щоб 
подорожуючий міг сісти на 
коня або залізти на візок з 
високими колесами 

Н
а 
ві
дс
та
ні

 о
дн

од
ен
но

го
 к
ін
но

го
 п
ер
ех
од
у 

Корчми 

Заїжджі двори 

Пости варти 

Поштові станції 
«курсус публі-
кус» 

Пам’ятки та 
храми на честь 
Меркурія (Гер-
меса) та інших 
богів 



Це було грандіозне завдання для рим-
ських інженерів та техніків, оскільки їхні 
можливості були обмежені, особливо щодо 
робочої сили та технічних засобів. На спо-
рудженні основних комунікаційних артерій 
працювало військо, однак часто воно не мо-
гло виділяти значні контингенти для такої 
довготривалої роботи. Використовувалися 
найпростіші інструменти: кирка, молот, 
кайло, заступ. З траси наміченого шляху 
усували скелі: їх трощили кирками. Землю з 
траси викидали заступами. Скельні уламки 
та землю виносили в кошиках (тачки, що 
вже були відомі на той час в давньому Ки-
таї, дістали застосування в Європі тільки за 
часів Середньовіччя). За допомогою таких 
досить примітивних інструментів давньо-
римські будівельники доріг досягли дуже 
значних результатів. Наприклад, у Тарацині 
(нині Терачіна, Італія) між схилом гори та 
морем для Аппієвої дороги була відколота 
частина скелі товщиною 126 футів (понад 
40 м) і ця цифра була вибита на скелі. Су-
часне шосе, що розташоване на бувшій 
Фламінієвій дорозі, проходить крізь тунель 
довжиною 37 м, який був споруджений у 77 
р. н. е. Збереглися тунелі, що нині не вико-
ристовуються, довжиною до 900 м. Але 
римські будівники доріг зверталися до поді-
бних робіт тільки тоді, коли це було конче 
необхідним. Їхні звичайні рішення передба-
чали вміле використання власних властиво-
стей певної ділянки землі, а не боротьбу з 
ними. 

Будуючи дорогу на рівнині, як напри-
клад, у долині річки Падус (нині По), її про-
кладали напряму, трохи підвищуючи над 
рівнем навколишніх полів. Це допомагало 
не тільки при осушенні, оскільки на ділян-
ках, де накопичувався сніг, навіть після ве-
ликих снігопадів дороги залишалися вище 
його рівня. В горбистій або гірській місце-
вості дороги прокладали на схилах горбів та 
гір, навіть якщо це призводило до викрив-
лення та подовження траси. Сучасне шосе 
часто звивається по дну долини, в той час як 
його римська дорога-попередниця завжди 
знаходиться високо над долиною, проходя-
чи схилами. Римляни намагалися уникати 
прокладання доріг на болотистому або на-
віть вологому грунті, щоб забезпечити шля-
хи від весняних повеней. Слід пам’ятати, 

що дороги будувалися перш за все у війсь-
кових цілях, саме тому відкіс з однієї сторо-
ни та прірва з іншої оберігали римські заго-
ни від атак з обох боків дороги. Для римсь-
ких проектувальників додаткові вигини до-
роги не були надто високою ціною, яку слід 
було заплатити за безпеку легіонів під час 
їхнього маршу. 

Після прийняття кінцевого рішення 
щодо того, куди повинна була прокладатися 
дорога, римські будівельники приступали 
до вимірювання траси - і це завдання часто 
ставало серйозним випробуванням для при-
мітивних інструментів, що були в їхньому 
розпорядженні. Дороги прокладали окре-
мими прямолінійними ділянками, тому час-
то, в зв’язку з неточним вимірюванням ве-
личини ухилу, ці фрагменти з’єднувалися 
нерівно або відрізнялися за своїм рівнем. 
Наступним кроком було ретельне дослі-
дження території та грунту з метою визна-
чення типу дорожнього полотна. Сучасні 
археологічні дослідження решток римських 
доріг у різних частинах Західної Європи 
(зокрема в Італії та Франції) виявили дві їх-
ні головні особливості. По-перше, римляни 
не застосовували цемент до підстави доріг; 
по-друге, вони ніколи не дотримувалися од-
ного і того ж типу дорожнього полотна, 
оскільки його вибір залежав від грунту і ха-
рактеру території, де прокладалася дорога. 

Давньоримська дорога повинна була 
мати поверхню, стійку за довільних погод-
них умов. Там, де рух не був інтенсивним 
(наприклад, у віддалених провінціях), тех-
нологія покриття дороги полягала в нане-
сенні на неї верстви гравію. Щодо доріг з 
дуже активним рухом (наприклад, Аппієва 
чи Фламінієва), то їхню поверхню мостили 
багатокутним камінням з базальту (кварцу), 
граніту чи порфіру - міцних вулканічних 
порід. Кам’яні блоки мали в діаметрі 50 см, 
а товщину до 20 і більше см. Їх укладали 
разом, як мозаїку. Такі блоки утворювали 
абсолютно гладеньку поверхню. Оскільки 
вулканічні породи можливо видобувати, 
відколюючи багатосторонні блоки, найпро-
стішим способом створення досконалого 
дорожнього покриття було укладання їх в 
тому порядку , в якому вони знаходилися в 
кам’яноломні. З цією метою їх там нумеру-
вали та вантажили партіями на кораблі. 
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Головною проблемою була підготовка 
дорожнього полотна, яке б попереджало 
зсув каміння та появу понижень дороги, які 
не тільки викликали тряску при проїзді, але 
й затримували дощову воду, що в кінці кін-
ців могло призвести до розмиття дороги. Як 
сказав римський поет, що спостерігав за бу-
дівництвом дороги на м’яких піщаних грун-
тах біля Неаполю, техніки повинні були 
«таким чином приготувати дорожнє полот-
но під поверхню, щоб земля не піддалася, 
щоб фундамент не виявився хитким, щоб 
полотно не виявилося неміцним, коли на 
нього будуть тиснути мостильні бло-
ки»[1,125]. Часом дорога йшла таким твер-
дим грунтом, що не було необхідності на-
кладати якесь полотно і єдине, що залиша-
лося зробити робітникам, - це нівелювати 
ділянку та помістити кам’яні блоки безпо-
середньо на грунт (збереглася ділянка такої 
дороги, що вела з Антіохії до Халкиди в 
Сирії). Там, де земля була дуже м’якою до-
водилося копати рови, щоб досягти твердої 
основи, а у ровах поміщати заокруглене ка-
міння в масі глини. Товщина дорожнього 
полотна залежала від того, наскільки глибо-
ким був рів. Якщо дорога повинна була бу-
ти підвищеною, то полотно робили таким 
високим, що воно перевищувало рівень гру-
нту аж до необхідної висоти. При цьому 
римські будівельники неухильно дотриму-
валися наступної засади: земля або глина, 
які використовувалися в якості зв’язуючої 
речовини, повинна була походити з іншої 
ділянки, а не з того рову, який копали для 
цієї дороги. Боки дорожніх насипів оберіга-
ли від розмивання за допомогою терасопо-
дібних стінок, польового каміння або теса-
них блоків там, де необхідно було забезпе-
чити декоративний ефект. Часами землеви-
мірювальники не могли уникнути прове-
дення дороги крізь болота та піски. Тоді бу-
дівельникам доводилося сильно потрудити-
ся, щоб підготувати належне дорожне поло-
тно. Єдиним способом було копання глибо-
кого рову та вкидання туди стільки скель-
них блоків, поки вони не створювали доста-
тньо потужної та надійної основи. Якщо це 
не допомагало, то будівельники забивали в 
рів дерев’яні палі та поміщали на них де-
рев’яний настил, поверх якого вкладався 
шар гравію. 

Коли дорожнє полотно було готове, 
муляри приступали до підготовки кам’яних 
блоків для поверхні дороги. Їх укладали та-
ким чином, щоб надати поверхні опуклість, 
тобто дорога посередині  була дещо вища, 
ніж з її боків, завдяки чому дощова вода мо-
гла стікати з її поверхні. На дорогах, що 
йшли схилами, цю мету досягали не знач-
ним нахилом поверхні до нижчої сторони. 
Нарешті, принаймні на великих дорогах, з 
обох їх сторін улаштовували кам’яне обра-
млення. Із його зовнішнього боку проклада-
ли водостічні рівчаки та незамощену доріж-
ку для пішоходів та тяглових тварин. На уз-
біччі на певній відстані одна від одної вста-
новлювали кам’яні брили, щоб подорожую-
чий міг сісти на коня верхи (це було дуже 
зручно в ті часи, коли ще не знали стремен) 
або залізти на візок з високими колесами. 
Всі римські дороги обов’язково мали з обох 
сторін рівчаки для відведення дощової води. 

Не тільки дорожнє полотно але й по-
верхня давньоримських доріг розрізнялася 
залежно від грунту та території. Так, у Пів-
нічній Африці навіть головні дороги були 
шляхами, прокладеними просто на піску. В 
гористих місцевостях дорогу часто вибива-
ли в скелі у вигляді горизонтальної поверхні 
відповідної ширини. В окремих місцях до-
давали штучні колії, що були подібні до 
тих, які робили за декілька століть до цього 
елліни та етруски, щоб зробити можливим 
проїзд без ковзання. Часом якість дороги 
визначалася умовами життя, а не засадами 
конструкції. Так, археологами було виявле-
но ділянку першокласної дороги, за якою 
слідував немощений шлях середньої якості. 
Схоже на те, що в даному випадку досвід-
чені будівельники виконали першу частину 
дороги, а потім за якоюсь причиною, були 
відізвані та залишили завершення роботи 
місцевим виконавцям. 

Ширина римських доріг була різною. 
Аппієва дорога, перша римська дорога ве-
ликого масштабу, місцями досягала ширини 
десять римських футів (біля 3 метрів). От-
же, це була зручна двосмугова дорога, на 
якій два вози могли з легкістю їхати бік о 
бік. 

В інших місцях ширина цієї дороги 
зменшувалася до восьми римських футів, 
що являло мінімум для двосмугової дороги. 
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Більшість доріг, що вели до Риму, перед 
вї'зною брамою розширялися до 30 та біль-
ше римських футів. Усі ці цифри відносять-
ся до самої дороги, тобто до тієї її частини, 
якою користувалися вершники та візки. Ка-
м'яні обрамлення та пішохідні доріжки ста-
новили додаткових п'ять римських футів 
(1,5м). 

Окремо слід сказати про Ігнатієву до-
рогу або Віа Ігнатіа – давньоримську доро-
жню магістраль, яка починалася в м. Дурре-
сі (сучасна Албанія) та вела до Костянтино-
поля. Вона була продовженням Аппієвої 
Траянової дороги, з'єднувала  Рим та Костя-
нтинополь найкоротшим шляхом, включа-
ючи ділянку морських перевезень від порту 
Брундізій (нині Бріндізі на півдні Італії) до 
порту Дуррес. Отже, Віа Ігнатіа можна на-
звати попередницею сучасних 
транс'європейських  мультимодальних 
транспортних коридорів. Вона була побудо-
вана між 146 та 120 рр. до н.е. та мала дов-
жину біля 900 км. Ширина вимощеного ка-
мінням дорожнього полотна становила по-
над 9 м. Інфраструктура цього давньорим-
ського "швидкісного шосе" включала роз-
ташовані на узбіччі корчми та заїжджі дво-
ри, ремонтні майстерні та поштові станції, 
на яких змінювали коней. Ці об’єкти розмі-
щувалися вздовж всієї дороги на відстані 
одноденного кінного переходу. Дохід від 
їхньої експлуатації призначався на підтрим-
ку дорожньої мережі. Крім того, вздовж до-
роги на тій самій відстані були розміщені 
пости, де чергувала варта, яка відповідала за 
безпеку на трасі. На Віа Ігнатіа, як і на ін-
ших римських дорогах, були встановлені 
так зв. "відбійники" – спеціальні кам'яні бо-
рдюри всередині та по краях проїжджої час-
тини, що виключали зіштовхування  зустрі-
чних возів та їх падіння з дороги до узбіччя. 
Рух на Віа Ігнатіа, як і  на інших дорогах 
Давнього Риму, був лівостороннім – щоб 
зустрічні візки  не потрапили під батоги віз-
ниць, які ті тримали в лівій руці.  Великі ді-
лянки Ігнатієвої  дороги у відносно доброму 
стані зберіглися аж до початку ХІХ ст., од-
нак протягом останніх двох століть ця дав-
ньоримська дорога була частково розібрана 
на будівельні матеріали, а частково похова-
на під пізнішими культурними нашаруван-
нями. На початок розкопок на поверхні за-

лишилося лише три км з усієї величезної 
дороги, з яких неможливо було уявити,як 
вона виглядала за античних часів. Усю 
складність конструкції давньоримської до-
роги вдалося виявити лише під час будівни-
цтва її сучасної "реінкарнації" – швидкісно-
го транс'європейського шосе "Ігнатіа",траса 
якого проходить майже паралельно Віа Іг-
натіа. Цей сучасний європейський транспо-
ртний проект оцінюється у $8 млрд, а тер-
міном його закінчення визначено 2010 р. До 
речі єврошосе «Ігнатіа» частково належить 
до складу Пан'європейського мультимода-
льного транспортного коридору №8 (Дур-
рес-Тірана-Скоп'є-Софія-Пловків-Бургас-
Варна). 

У гірських місцевостях, де рух був не-
великим, а спорудження дороги вимагало 
багато зусиль та часу, римляни будували 
дороги мінімальної ширини. У вузьких про-
ходах дороги часом звужувалися до однієї 
смуги шириною біля 6 римських футів з об-
лаштуванням роз'їздів, що надавало можли-
вість возам розминутися. На ділянках, де 
неможливо було ні вибити дорогу в скелі, ні 
прокласти тунель, будівельники 
закріплювали на скелі дерев'яний помост, 
облаштовуючи на ньому дорогу. При цьому 
нахил такої дороги ретельно розраховував-
ся і міг складати до 15º (досить стрімкий з 
сучасної точки зору). Зрозуміло,що така до-
рога потребувала постійного догляду та 
консервації та не була безпечною. Але рим-
лян це влаштовувало. Так, сучасна дорога 
,що веде на перевал Малоя (між Італією та 
Гельвецією – Швейцарією) нараховує 22 
повороти, а давньоримська – тільки три.  

Римляни будували свої дороги високо 
над дном долин, щоб перетнути річки там, 
де можливо було переправитися вбрід, і вза-
галі вони не відмовлялися від використання 
бродів. Часом для цього вони заповнювали 
русло потоку пласким камінням. Там, де це 
було неминуче, вони будували мости: на 
віддалених теренах - дерев'яні, на головних 
трасах – міцні кам'яні мости з брукованими 
дорогами.  Мости споруджувалися у формі 
арки або декількох арок, які спиралися на 
масивні кам'яні бики. Наприклад, Фламініє-
ва дорога неподалік від Нарнії проходить 
над річкою мостом, центральна арка якого 
має біля 20 м висоти, а проліти - понад 30 
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м кожний. Міст над р. Таг (Тахо) поблизу 
м.Емерита (західна частина Іспанії), збудо-
ваний за часів імператора Траяна, і сьогодні 
постійно відкритий  для руху. Його шість 
прольотів досягають висоти  75 м над пове-
рхнею річки. Римські інженери  проектува-
ли мости з довгими під'їзними рампами з 
кожної сторони з тим, щоб поверхня мосту 
була якомога більше наближена до рівня 
дороги. 

Оскільки дороги вели з густонаселе-
них територій вглиб країни, вони в міру 
віддалення від великих центрів поступово 
втрачали свої зручності, пішохідні доріжки, 
обрамлення і наприкінці, елегантну поверх-
ню з баготокутової бруківки. Вимощені ді-
лянки знаходилися тільки при в'їздах до 
міст, на перехрестях та в інших важливих 
пунктах, решта доріг вже не була вимощена 
базальтом або гранітом, а їхня поверхня бу-
ла вкрита шаром шлаку або гравію. При 
цьому дорожнє полотно було зроблене по-
старому ретельним римським способом, 
шляхом викопування ровів аж до досягнен-
ня рівня твердої основи та розміщення там 
товстого шару природно закругленого ка-
міння, що було залите глиняним розчином. 
Якщо виникала необхідність, дно такого 
рову зміцнювалося верствою плаского ка-
міння. Верхня частина  дорожнього полотна 
згладжувалася і після надання їй опуклого 
кшталту утворювала поверхню дороги. Всі 
другорядні дороги теж будувалися в такий 
або примітивніший спосіб. Найгіршим ви-
дом була звичайна польова дорога, відома 
ще з часів цивілізацій Стародавнього Сходу. 

Інфраструктура та управління до-
рогами. Щоб підримувати розгалуджену 
систему давньоримських доріг у належному 
стані, був створений спеціальний 
адміністративний штат при кожній дорозі. З 
одного боку, він виконував політичні та 
військові завдання, з іншого – відповідав за 
зручності подорожуючих і з цієї метою 
включав різні інстанції. Загальне керівницт-
во цим потужним бюрократичним механіз-
мом здійснював ще з часів його фундатора 
Августа особисто імператор. Важливі доро-
ги знаходилися під опікою сенаторів в ранзі 
претора. Претор – це вищий магістрат, який 
відповідав за судочинство, мав право ко-
мандувати військами та керувати провінці-

ями в повному обсязі  цивільної та військо-
вої влади. Це була друга особа в ієрархії 
римських чиновників після консулів. Сена-
тор-опікувач дороги мав у своїх обов'язках: 
слідкувати за станом дороги; здійснювати 
керівництво ремонтними працями; надавати 
дозволи щодо будівництва споруд на при-
леглих до дороги землях; наказувати руйну-
вати всі споруди, зведені на цих землях без 
його дозволу; вирішувати всі спірні справи, 
пов'язані з данною дорогою. Сенатори – 
опікувачі доріг, як і коменданти з їх охоро-
ни, підкорялися безпосередньо імператору і 
ним призначалися. В свою чергу, сенатору-
опікувачу дороги підлягали : префект пре-
торію (відповідальний за загальний рівень 
обслуговування подорожуючих), префект 
возів (відповідальний за транспортні засо-
би), префект табеларіїв (гінців), префект ку-
ріозів (інспекторів) (рис. 2). 

На всіх дорогах Римської імперії діяв 
т. зв. "курсус публікус" (державна пошта), 
що відповідав за обслуговування осіб, які 
подорожували в державних справах. Це бу-
ли різноманітні чиновники і гінці, що 
здійснювали зв'язок між Римом та провінці-
ями. Їхній спеціальний статус засвідчував т. 
зв. "диплом" (евекціо), який надавав пріо-
ритетне право використовувати як приватні, 
так і державні (публічні) засоби пересуван-
ня та зупинятися в заїжджих дворах, що 
були розміщені вздовж дороги. Такий "дип-
лом" являв собою диптих – дві навощені 
таблички, складені разом. У них вказувався 
рік, ім'я імператора, була відповідна печат-
ка. Термін такої "подорожньої грамоти" за-
кінчувався за рік, або разом зі смертю імпе-
ратора,ім'я якого було вказане в диптиху.  

Державне управління дорожньою 
мережею віддавало перевагу Італії за раху-
нок провінцій. В Італії кожна велика дорога 
мала власного куратора (уповноваженого 
сенатора), що був зобов'язаний проводити 
ремонт та утримувати дорогу в належному  
стані. В провінціях відповідальність за до-
роги, як і за все інше, ніс намісник. Відпо-
відно він видавав розпорядження місцевій 
владі, яка повинна була ремонтувати спо-
руджені воїнами дороги та будувати на під-
ставі відповідних креслень додаткові доро-
ги. Як виконувалися ці накази,  то вже інша 
справа. Населення провінцій було і так пе-
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ревантажене податями та необхідністю 
утримання інших служб, щоб додатково ре-

тельно займатися ще й дорогами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура управління шляховим господарством Римської імперії 

 
Останнім етапом облаштування дав-

ньоримської дороги було встановлення 
милліаріїв – милевих стовпів на кожній 
римській милі (тисяча п'ятистопних кроків, 
біля 1480 м). Плутарх писав про Гая Грак-
ха: «Крім того Гай розмірив кожну дорогу, 
від початку і до кінця по одній милі (вісім 
стадіїв) та відзначив відстані кам' яними 
стовпами» [1,128]. В Італії на кожному з 
них була вибита цифра,що позначала від-
стань від Риму, або від міста, з якого дорога 
починалася в тій або іншій провінції. Часом 
на стовпах вказувалася відстань між 
містами, а іноді – від початку дороги. Так, у 
Галлії на дорогах, що відходили від Лугду-
ну (нині Ліон), позначали відстань від цього 
міста. В окремих випадках на стовпах могло 
міститися більше інформації, у т. ч. відстань 
до кінця дороги, або до трьох – чотирьох 
пунктів на дорозі. В самому Римі на одному 
з рогів Форуму стояв "золотий" милевий  
камінь, на якому позолочені цифри вказува-
ли відстань від Риму до найважливіших  
місцевостей держави. Центри провінцій ма-

ли свої милеві знаки, подібні римському. 
Для подорожуючого, який рухався пішки, 
на коні або у візку та роздумував над тим, 
скільки йому залишилося шляху, щоб знай-
ти харчування та ночівлю або змінити ко-
ней, милеві стовпи були дуже важливим 
джерелом інформації. Недарма, деякі місце-
вості дістали свої назви від цифри, вибитої 
на стовпі або від самого стовпа. 

Наприклад, на дорозі з Марселю до 
Екс –ан-Прованс існує поселення Кар ( від 
латинського "квартум", за римських часів це 
означало "ад квартум ляпідем" – при четве-
ртому камені). За  три милі звідси, тобто на 
відстані семи миль від Марселю розташова-
не село Сетем (від "ceптімум" - сьомий). За 
дев'ять миль від Марселю в середні віки 
існувала "Вілла де Ноно" (тобто "вілла на 
дев'ятій милі"), а за чотирнадцять миль нині 
знаходиться місто Миль, яке дуже 
вірогідно, отримало свою назву від постав-
леного там римлянами милевого стовпа – 
милліарія. Населений пункт Альбіум Інті-
миліум (Італія) на Аврелійовій дорозі між 
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містами Саво (нині Савона в Італії) та Нікея 
(нині Ніцца у Франції) сьогодні має назву 
Вентімилья (дослівно – "двадцята миля"). 

Окрім милевих стовпів при дорогах 
ставилися пам'ятники богам, зокрема на 
честь Меркурія або його грецького аналога 
Гермеса, священного заступника подоро-
жуючих. Вони мали різноманітний харак-
тер, починаючи від повністю завершених 
придорожніх храмів та окремо стоячих 
фігур богів, часто простих та суворих на ви-
гляд, та закінчуючи звичайними купами ка-
міння, що називалися "горби Меркурія". Ці 
горби символізували давньоримське божес-
тво і подорожні не гребували старовинним 
звичаєм покладання жертви у вигляді дода-
вання до купи  ще однієї каменюки. 

У середньовічній Європі всюди,де це 
було можливе, використовувалися римські 
дороги. Оскільки там на коней почали одя-
гати хомути, на візках стали перевозити 
більш важкі вантажі. Римські дороги не бу-
ли розраховані на таку вагу і поступово по-
чали руйнуватися. Єдине, в чому середньо-
віччя випередило римлян, це було 
будівництво мостів, можливо, під впливом 
досвіду, набутого при спорудженні готич-
них соборів, але в'їзди на ці мости робилися 
неймовірно стрімкими. Відродження прине-
сло європейцям досконаліші землевимірю-
вальні прилади. Тільки у ХVIII ст. стали за-
стосовувати земляні насипи (а не кам'яні 
брили з земляною зв'язуючою речовиною, 
як у римлян). Але остаточно рівень давньо-
римського дорожнього будівництва був пе-
ревищений тільки в кінці ХІХ ст. , коли 
французький інженер Дж. Л. Мак-Адам 
провів "революцію" в цій сфері, зменшивши 
товщину шару дорожнього полотна та 
розмістивши на поверхні дрібно роздробле-
не каміння майже однакового розміру – ще-
бень. Далі був розроблений метод облашту-
вання профільованих доріг з складною сис-
темою дренування полотна. Нарешті, в пе-
ршій половині ХХ ст. винайшли міцне ас-
фальтове та асфальто-бетонне покриття, яке 
на сучасних вулицях та автомагістралях до-
сягає товщини 20 см та більше. 

Римляни не були єдиними досвідче-
ними будівельниками доріг у давнину. На 
іншому кінці світу могутні імператори ди-
настії Цінь (220 р. до н.р. – 200 р. н.р.) у Ки-

таї випередили римлян щодо зведення мос-
тів, які прорубувалися у високих горах або 
будувалися на мостових биках на запаморо-
чливій височині. Давньокитайські дороги 
були ширші за давньоримські і досягали 15 
м на головних трасах. Такими дорогами мо-
гли їхати бік-о-бік дев'ять колісниць. Однак 
перевірити ці писемні повідомлення немо-
жливо, оскільки китайці не будували моще-
них доріг з бруківкою. Вони просто посипа-
ли дороги шлаком, тому жодні рештки їхніх 
доріг не знайдені, що не дозволяє вважати 
відомості про давньокитайські дороги абсо-
лютно достовірними [1,129]. Нині автомобі-
льні дороги складають "обличчя" будь-якої 
розвинутої країни, в т.ч. України. В спору-
дження, реконструкцію та експлуатацію до-
ріг вкладаються  величезні кошти. Автомо-
біль для людей в багатьох країнах світу да-
вно перестав бути розкішшю, натомість пе-
ретворився в повсякденний засіб зручного, 
швидкого та безпечного пересування, що 
забезпечує комфорт та задоволення. Дороги 
надають країнам та їхнім мешканцям робочі 
місця, можливості та імпульси щодо розви-
тку виробництва та логістики, а також тури-
зму. 

Висновки. Досвід створення та функ-
ціонування трансконтинентальної високо-
розвиненої системи доріг Давньго Риму, зо-
крема розбудови мультимодального транс-
портного маршруту "Аппієва Траянова до-
рога – Віа Ігнатіа" дозволяє застосувати до-
сягнення стародавніх будівельників та про-
ектувальників у сучасній практиці створен-
ня єдиної транспорто-логістичної системи 
Європи та з'єднання її з транспортними сис-
темами інших частин світу та континентів. 
Як зазначено в статті, вже тоді територія 
сучасної України враховувалася в давньо-
європейських транспортних проектах та 
мережах, було навіть виконане давньорим-
ське дорожнє будівництво, рештки якого 
залишилися у Криму та Закарпатті. Тим бі-
льше нині Україні слід активніше інтегру-
ватися в Пан'європейську транспортно-
логістичну систему, сповна використати 
свій величезний транзитний потенціал, ста-
ли повноправною складовою європейського 
та світового транпортно-логістичного ком-
плексу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ 
В ГЕОГРАФІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 
Розроблена методика побудови математичних моделей, які виражають функціональні закономірності 

територіальних систем. Розглянуті два види таких моделей: одновимірні багатокрокові і багатовимірні одно-
крокові. 

Volodymyr Grytsevych. Modelling of functial laws in human geography. The metodics of construction of 
mathematical models which express the functional laws in territorial systems are works. Two kinds of such models are 
considered: univariate multistep and multivariate unistep. 

 
Актуальність роботи та існуючі до-

слідження. У географії суспільства при ви-
вченні функціонування територіальних сис-
тем нагромаджений величезний емпіричний 
досвід і фактичний матеріал. Географічне 
осмислення цього досвіду та матеріалу має 
переважно описовий якісний характер. Сер-
йозних робіт з математичного моделювання 
функціонування систем, тим більше з вихо-
дом на формулювання закономірностей не-
має. В той же час спроби сформулювати за-
кономірності без використання математич-
ного апарату є неконструктивними і в кра-
щому випадку зводяться до назви такої за-
кономірності. З другого боку для сучасного 
менеджменту систем потрібним є чітке ро-
зуміння їх динаміки, що можливо лише із 
застосуванням математичного моделювання 
[4,5]. 

Потреба вивчення функціонування те-
риторіальних систем підкреслюється бага-

тьма авторами. О.Паламарчук [6,с.137] роз-
робив типологію функцій суспільних тери-
торіальних систем. О.Топчієв [7,с.171] роз-
глядає господарські функції регіонів різно-
гот рангу. В [1] розроблена функціональна 
характеристика соціально-економічних се-
редовищ регіону. Деякі функціональні мо-
делі територіальних систем приведені в [2]. 
Питання моделювання територіальних сис-
тем у суспільно-географічній науці розгля-
нуті в [3]. 

За О.Шаблієм [8,с.243] закономірності 
функціонування територіальних систем − це 
закономірності зміни їх станів. Таке розу-
міння відкриває шлях до ефективного мате-
матичного моделювання функціональних 
закономірностей. Стани територіальних си-
стем та їх елементів описуються певними 
параметрами. Вивчаючи динаміку функціо-
нальних змін у системі, дослідник отримує 
ряди динаміки відповідних параметрів. Ці 
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ряди є результатом спостережень та інфор-
маційною базою для формулювання функ-
ціональних закономірностей. 

Метою дослідження є розробка мето-
дики практичної побудови моделі функціо-
нування територіальної системи. 

Отримані результати. Нехай y  − 
змінна, що описує стан системи чи її елеме-
нтів, Nyyy ,,, 10 K  − ряд )1( +N  спостере-
жень за цією змінною. Для спрощення ви-
кладок вважаємо, що спостереження прово-
дились через однаковий проміжок часу. 

Якщо функціональна закономірність 
характеризує зміну станів, то це означає, що 
вона поєднує в собі кілька послідовних ста-
нів, або, кажучи простіше, виражає новий 
стан системи через попередні. Для моделю-
вання обмежимося лінійною залежністю 
між станами, бо, по-перше, лінійна модель є 
простішою і зрозумілішою серед усіх ін-
ших, по-друге, широкий клас систем опису-
ється саме лінійною моделлю, по-третє, за 
рахунок вибору кількості фігуруючих у лі-
нійній моделі станів можна досягнути ба-
жаного рівня адекватності, по-четверте, не-
лінійні моделі є лише технічним (хоча і ду-
же цікавим) ускладненням лінійних. Далі 
розглянемо два варіанти лінійних функціо-
нальних моделей: одновимірні багатокро-
кові та багатовимірні однокрокові. 

ОДНОВИМІРНА БАГАТОКРОКОВА 

МОДЕЛЬ. На підставі сказаного вище бага-
токрокову закономірність для змінної y  
можна представити таким рівнянням: 

∑
=

− ++=
K

l
jljlj ybby

1
0 ε ;   NKKj ,,1, K+= ; 

де Kbbb ,,, 10 K  − коефіцієнти моделі, ε  − 

змінна, що описує випадкові (незакономір-
ні) впливи. 

Ця модель виражає нове значення спо-
стережуваної змінної y  через K  її попере-
дніх значень (станів). Інформаційною базою 
для визначення коефіцієнтів Kbbb ,,, 10 K  ма-

сив спостережень за змінною y : 

Nyyy ,,, 10 K . При використанні методу най-
менших квадратів для обчислення коефіціє-
нтів Kbb ,,1 K  моделі отримується система 
лінійних алгебраїчних рівнянь: 

∑
=

=
K

l
jllj CbC

1
0,, ,    Kj ,,1K= ; 

де 

∑
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;     Klj ,,1, K= . 

Після цього коефіцієнт 0b  можна об-

числити за формулою 

∑
=

−=
K

l
ll ybyb

1
00 . 

Далі розглянемо низку часткових ви-
падків для конкретних практично важливих 
значень K , вважаючи що 0≈ε , тобто ви-
падкові впливи малі і ними можна знехтува-
ти. 

1-й випадок: 1=K . Це означає, що 
кожен стан системи залежить лише від од-
ного попереднього стану, тобто маємо Мар-
ковський процес. Функціональна закономі-
рність має максимально простий вигляд: 

110 −⋅+= jj ybby ,   Nj ,,1K= , 

де  
1,1

0,1
1 C

C
b = ,  1100 ybyb ⋅−= . 

2-й випадок: 2=K . Тут біжучий стан 
системи залежить від двох попередніх ста-
нів. Функціональну закономірність можна 
записати у вигляді: 

22110 −− ⋅+⋅+= jjj ybybby ,   Nj ,,2K= , 

де )(
1

0,22,12,20,11 CCCCb ⋅−⋅⋅
∆

= , 

)(
1

1,20,10,21,12 CCCCb ⋅−⋅⋅
∆

= ,  

1,22,12,21,1 CCCC ⋅−⋅=∆ , 

221100 ybybyb ⋅−⋅−= . 

Наприклад, якщо змоделювати дина-
міку наявного населення України на підста-
ві даних табл. 1, то отримаємо таку функці-
ональну закономірність: 

21 016,0917,034,4 −− ⋅−⋅+= jjj yyy ,  

для 2006,,2001K=j .  
Похибка цієї моделі для вказаних ро-

ків не перевищує 0,6% що є дуже хорошим 
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показником її адекватності. Слід звернути 
також увагу, що коефіцієнт при 2−jy  майже 

в 60 разів менший від коефіцієнта при 1−jy . 

Це означає, що з віддаленням від біжучого 

стану вплив попередніх станів на нього різ-
ко падає і в цьому випадку нема потреби 
враховувати велику кількість попередніх 
станів. 

Таблиця 1 
Динаміка чисельності наявного населення України 

Рік 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Наявне населення, 

млн осіб 
 

50,1 
 

49,7 
 

49,3 
 

48,5 
 

48,0 
 

47,6 
 

47,3 
 

46,9 
 
 

БАГАТОВИМІРНА ОДНОКРОКОВА 

МОДЕЛЬ. Позначимо через Y  векторну 
змінну, що описує багатовимірний стан сис-
теми чи її елементів: 

















=
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y

M

1

Y ,   n  − кількість параметрів стану. 

Нехай NYYY ,,, 10 K  − ряд спостережень за 

векторною змінною, 
















=
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j

j

y

y

,

,1

MY ,  

Nj ,,1,0 K= . 
Розглядаємо однокроковий процес, 

тобто припускаємо, що кожен багатовимір-
ний стан системи залежить лише від одного 
багатовимірного попереднього стану як у 
процесах Маркова. 

Функціональна закономірність зміни 
станів має вигляд: 

∑
=

− ++=
n

k
jijkkiiji ybby

1
,1,,0,, ε , 

ni ,,1K= ;  Nj ,,1K= ; 

де  jib ,    ni ,,1K= ;  Nj ,,1,0 K=  − коефіціє-

нти моделі, ε  − змінна, що описує випадко-
ві (незакономірні) впливи. 

Для визначеня коефіцієнтів утворимо 
матриці 

( )NYYV L1= ,   







=

−10

11~

NYY
V

L

L
. 

У матричних позначеннях функціона-
льна закономірність записується так: 

ΕVBV += ~
, 

де  
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випадкових впливів. 
Виходячи з методу найменших квад-

ратів коефіцієнти моделі визначаються у 
вигляді: 

1)
~~

(
~ −= TT VVVVB . 

Для прикладу розглянемо частковий 
випадок при 2=n , припускаючи 0≈ε , тоб-
то що випадкові впливи малі і ними можна 
знехтувати. Тоді маємо такий масив спосте-

режень 








N

N

yyy

yyy

,21,20,2

,11,10,1

L

L
 і моделі зміни 

станів: 

1,22,11,11,10,1,1 −− ⋅+⋅+= jjj ybybby , 

1,22,21,11,20,2,2 −− ⋅+⋅+= jjj ybybby . 

Висновки. З використанням методів 
математичного моделювання відкриваються 
реальні можливості для конкретного фор-
мулювання суспільно-географічних законо-
мірностей. Методику таких операцій можна 
вважати розробленою. Функціональні зако-
номірності конструктивно формулюються 
за допомогою лінійних різницевих рівнянь, 
що пов'язують значення параметрів системи 
за декілька послідовних станів. 
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УДК (910+551):574                 Анатолій Корнус  
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Методом порівняння різноманітних індексів, що відображають показники забезпечення сталого еконо-
мічного  та соціально розвитку, виділені країни, які досягли найбільших успіхів на цьому шляху. Показано місце 
України у таких світових рейтингах.  

Anatoliy Kornus. The Ecological-Social-Economical Measurings of Sustainable Development. By the 
method of comparison of the varied indexes, which represent the indexes of providing of steady economic and social 
development, selected countries which attained most successes on this way. The place of Ukraine in such world ratings 
is showed.  

 
Актуальність теми. Концепція стало-

го еколого-соціально-економічного розвит-
ку системно поєднала обидві головні ком-
поненти сталого розвитку суспільства: еко-
логічну і соціально-економічну. Узагаль-
нення цієї концепції були зроблені всесвіт-
німи саммітами ООН у 1992 та 2002 роках, 
за участі понад 180 країн світу, багатьох 
міжнародних організацій та провідних уче-
них. Враховуючи обмежений обсяг статті, 
зупинимося лише на економічних та соціа-
льних вимірах стійкого розвитку. 

Постановка проблеми. Важливою 
проблемою на шляху втілення концепції 
сталого розвитку є формування системи ви-
мірювань (індексів та індикаторів) для кіль-
кісного і якісного оцінювання цього дуже 
складного процесу. Головні вимоги до за-
значеної системи вимірювань – її інформа-
ційна повнота і адекватність представлення 
соціальної та економічної складових стало-

го розвитку. У цьому напрямі зараз працю-
ють як відомі міжнародні організації, так і 
численні наукові колективи, але однозначне 
узгодження цієї системи вимірювань поки 
що не досягнуте. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Економічний вимір сталого розвитку 
сформуємо з двох глобальних індексів. Пе-
рший – індекс конкурентноздатноcті роз-
витку – СI (Competitiveness Index), розроб-
лений організаторами Світового економіч-
ного форуму. Цей індекс у 2007 р. обчисле-
ний для 125 економік світу і опублікований 
у формі так званого „Глобального звіту про 
конкурентоспроможність” [4]. Другий – ін-
декс економічної свободи IEF (Index of 
Economic Freedom), створений інтелектуа-
льним центром „Heritage Foundation” [2]. 
Соціальний вимір сталого розвитку також 
сформуємо шляхом усереднювання трьох 
індексів: індексу якості і безпеки життя – 
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QLI (Quality-of-life index), розробленого 
міжнародною організацією „Economist 
Intelligence Unit” [6]; iндексу розвитку люд-
ського потенціалу – HDI (Human 
Development Index) [3]; та iндексу освічено-
сті суспільства – IKS (Index of Knowledge 
Societies), розрахованого департаментом 
ООН з економічного і соціального розвитку 
[5]. 

Мета дослідження полягає у парамет-
ризації соціально-економічного виміру ста-
лого розвитку. Методом порівняння п’яти 
індексів, які відображають рівень економіч-
ної та соціальної стійкості суспільства і гос-
подарства, виділені країни, що досягли най-
більших успіхів на цьому шляху. Також 
проаналізовано внутрішній зміст цих індек-
сів, їх наповнення конкретними соціально-
економічними даними. Звичайно, всі інди-
катори, які впливають на складові наведе-
них індексів, як і самі ці індекси, вимірю-
ються у різних одиницях і мають різні ін-
терпретації. Тому вони приводяться до нор-
мованої форми так, щоб їх зміни, як і зміни 
самих індексів, знаходилися в діапазоні від 
0 до 1.  

Викладення основного матеріалу. 
Індекс конкурентоспроможності формуєть-
ся з таких трьох індикаторів: індикатора ма-
кроекономічного середовища (basic 
requirements), індикатора технологічного 
розвитку країни (innovation factors) та інди-
катора „чинників, що підсилюють виробни-
цтво”  (efficiency enhancers). У свою чергу, ці 
три індикатори обчислюються на основі ви-
користання 9 наборів даних про стан макро-
економічних показників, рівня розвитку ін-
фраструктури, стану здоров’я населення і 
рівня його освіти, технологічної готовності 
економіки, рівня ринкової ефективності та 
ін. 

Індекс економічної свободи складаєть-
ся з десяти індикаторів (економічних сво-
бод): 1) свобода ділової активності (Business 
Freedom), 2) прозорість торгової політики 
країни (Trade Freedom), 3) фіскальної полі-
тики уряду (Fiscal Freedom), 4) урядової ре-
гуляторної політики (Freedom from 
Government), 5) монетарної політики 
(Monetary Freedom), 6) залучення капіталів 
та іноземних інвестицій (Investment 
Freedom), 7) свободи банківської і фінансо-

вої діяльності (Financial Freedom), 8) до-
тримання прав на приватну власність 
(Property Rights), 9) рівень корупції 
(Freedom from Corruption) і 10) забезпечен-
ня трудових прав і свобод (Labor Freedom). 

Ці десять індикаторів обчислюються 
на основі використання 50 наборів різнома-
нітних даних економічного, фінансового, 
законодавчого і адміністративного характе-
ру. 

За результатами обробки даних 2006-
2007 рр. наводимо перелік десяти кращих 
країн світу, виходячи з індексу економічно-
го виміру сталого розвитку (табл. 1). Досяг-
нення цих країн пояснюються оптимальним 
поєднанням таких важливих чинників роз-
витку економіки, як високий рівень і якість 
інновацій, пріоритетна підтримка наукових 
досліджень, значні іноземні інвестиції, до-
вершене законодавство у сфері оподатку-
вання бізнесу і високих технологій, ефекти-
вний захист приватної власності (особливо 
інтелектуальної), низький рівень корупції, 
орієнтація політики на створення економіки 
за моделлю „добробут для всіх” замість мо-
делі „байдужості до стихійного ринку”. 
Найяскравіше цю стратегію розвитку де-
монструють Фінляндія, Данія, Ірландія, 
Швейцарія, Нова Зеландія. 

Країни «великої сімки», за винятком 
США і Великобританії, поступаються групі 
лідерами за якісними характеристиками 
економічного розвитку. Зокрема вони істот-
но програють лідерам у якості та масштабах 
інновацій, рівні комерціалізації науки, май-
же удвічі менше фінансують дослідження у 
галузі високих технологій, мають порівняно 
застаріле і менш гнучке законодавство у 
сфері оподаткування і розвитку високотех-
нологічного бізнесу. За ефективністю і про-
гресивністю своїх економік вони достатньо 
компактно розміщуються (за винятком Іта-
лії) у такій послідовності: США – 3-е місце 
(IЕВ = 0,69), Великобританія – 5-е (0,68), 
Канада – 12-е (0,78), Німеччина – 18-е 
(0,65), Франція – 26-е (0,59), Італія – 46-е 
(0,54). 

Постсоціалістичні країни, які на поча-
тку 1990-х років мали приблизно рівні стар-
тові умови, станом на 2007 рік виявилися 
достатньо «розкиданими» у рейтинговій 
таблиці індексу економічного виміру. Деякі 
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з них навіть обійшли окремі країни „великої 
сімки”. Так, Естонія займає 17-те місце в 
рейтингу (IЕВ = 0,65), Литва – 29-е (0,58), 
Чехія – 30-е (0,58), Словаччина і Латвія роз-

ділили 33-34-і місця (по 0,57), Угорщина – 
38-е місце (0,56), Польща і Болгарія – 60-61-
е місце (по 0,51).  

Таблиця 1 
Провідна десятка країн світу за величиною індексу економічного виміру ІЕВ  

сталого розвитку 

Ранг Країна ІЕВ Країна СI Країна IEF 
1. Гонконг 0,72 Швейцарія 0,58 Гонконг 0,89 
2. Сінгапур 0,71 Фінляндія 0,57 Сінгапур 0,85 
3. США 0,69 Швеція 0,57 Австралія 0,82 
4. Швейцарія 0,68 Данія 0,57 США 0,82  
5. Великобританія 0,68 Сінгапур 0,56 Австралія 0,81 
6. Австралія 0,67 США 0,56 Великобританія 0,81 
7. Данія 0,67 Японія 0,56 Ірландія 0,81 
8. Фінляндія 0,67 Німеччина 0,55 Люксембург 0,79 
9. Ірландія 0,66 Голландія 0,55 Швейцарія 0,79 
10. Нова Зеландія 0,66 Великобританія 0,55 Канада 0,78 
...       
93. Україна 0,46 Україна 0,36 Україна 0,53 

 
У країн СНД показники значно гірші: 

Молдова – 79-е місце (0,48), Росія – 88-е мі-
сце (0,47) Україна – 93-е місце (IЕВ = 0,46). 
Природно, що ці країни знаходяться в про-
цесі перебудови всіх складових своїх еко-
номічних і соціальних систем. Ті з них, хто 
швидше трансформували виробництво, нау-
ку, освіту, бізнес до ринкової, інноваційної 
моделі економіки, демонструють позитивні 
зміни. В першу чергу це Естонія, Чехія, 
Словаччина, Угорщина, Латвія, Польща і 
Болгарія. У Молдові, Росії та України цей 
процес проходить повільніше. 

Індекс якості та безпеки життя форму-
ється за допомогою таких дев'яти індикато-
рів: ВВП на душу населення за паритетом 
купівельної спроможності; середня трива-
лість життя населення країни; рейтинг полі-
тичної стабільності та безпеки; кількості 
розведених сімей на 1000 населення; рівень 
суспільної активності (активність профспі-
лок, громадських організацій та ін.); різниця 
у географічній широті між кліматично теп-
лішими і холоднішими регіонами країни; 
рівень безробіття; рівень політичних і гро-
мадських свобод; співвідношення між сере-
дньою заробітною платнею чоловіків і жі-
нок. 

Індексу розвитку людського потенціа-
лу складається з таких трьох індикаторів: 1) 
середньої тривалості життя населення краї-
ни, 2) рівня освіти і 3) стандарту життя на-
селення країни, що вимірюється у ВВП на 
душу населення по паритету купівельної 
спроможності (ВВП по ПКС). 

Індекс освіченості також визначається 
трьома основними індикаторами: інтелекту-
альними активами суспільства (Assets 
Index), перспективністю розвитку суспільс-
тва (Advancement Index) і «прозорливістю 
розвитку суспільства» (Foresightedness 
Index), які, у свою чергу, формуються за до-
помогою 15 наборів даних про витрати на 
охорону здоров'я і військові витрати, рівень 
охоплення молоді освітою та інформацією, 
кількість учнів на одного вчителя, інвести-
ційний клімат в країні, рівень корупції, не-
рівності поділу матеріальних і соціальних 
благ (GINI-індекс), рівні дитячої смертності, 
частка (%) заповідних територій, величина 
емісії СО2 і т.п. 

Перелік десяти кращих країн світу за 
індексом соціального виміру сталого розви-
тку наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Провідна десятка країн світу за величиною індексу соціального виміру ІСВ 

сталого розвитку 

Ранг Країна IСВ QLI HDR IKS 
1. Швеція 0,8402 0,79 0,95 0,78 
2. Норвегія 0,8297 0,78 0,94 0,76 
3. Данія 0,8285 0,81 0,97 0,72 
4. Швейцарія 0,8199 0,81 0,95 0,71 
5. Фінляндія 0,8042 0,76 0,95 0,70 
6. Японія 0,7947 0,79 0,96 0,63 
7. Австралія 0,7921 0,73 0,94 0,69 
8. Нова Зеландія 0,7905 0,74 0,95 0,70 
9. Австрія 0,7876 0,74 0,94 0,69 
10. Ірландія 0,7824 0,76 0,95 0,62 
...      
42. Україна 0,56 0,774 0,393 0,503 
 

Успіх цієї групи країн у досягненні 
найкращих соціальних стандартів життя 
формується не тільки за рахунок високого 
добробуту населення. Більш важливо, що 
названі країни здійснюють послідовну полі-
тику, спрямовану на гармонізацію основних 
чинників, які впливають на соціальний роз-
виток. Вони досягли такого показника нері-
вності суспільства, вираженого за допомо-
гою GINI-індексу, який у 1,2-1,5 рази ниж-
че, ніж в більшості країн «великої сімки» 
[1]. У цих країнах дуже низькі витрати на 
військовий комплекс і одні з найвищих у 
світі видатки на охорону здоров'я, освіту, 
розвиток засобів масової інформації і кому-
нікацій. Як наслідок – вони мають високий 
рейтинг політичної стабільності, значний 
рівень політичних і громадських свобод, 
дуже низький рівень корупції, низьку дитя-
чу смертність, порівняно високу середню 
тривалість життя населення. 

За винятком Японії, країни „великої 
сімки” не входять до десятки лідерів за ін-
дексом соціального розвитку. Вони розміс-
тилися достатньо компактно в другому де-
сятку рейтингової таблиці: США – 11-е міс-
це (IСВ = 0,78), Німеччина – 12-е місце 
(0,7776), Канада – 13-е (0,7773), Великобри-
танія – 14-е (0,773), Італія – 15-е (0,761), 
Франція – 17-е місце (IСВ = 0,755). 

Висновки. Системне узгодження і 
збалансування різних складових сталого 
розвитку – завдання величезної складності. 
Зокрема взаємний зв’язок соціальної та еко-

номічної складових призводить до необхід-
ності збереження однакових прав сьогодні-
шніх і майбутніх поколінь на використання 
природних ресурсів, вимагає досягнення 
справедливості при розподілі матеріальних 
благ між людьми і надання цілеспрямованої 
допомоги бідним прошаркам суспільства, 
здійснення вартісної оцінки техногенних 
впливів на навколишнє середовище і т.д. 
Вирішення цих та інших задач – найголов-
ніший виклик для сучасної суспільної гео-
графії, яка спроможна інтегрувати і синте-
зувати дані інших наук про економіку, сус-
пільство та природу. 
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НЕЛІНІЙНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕПРЕСИВНОСТІ АГРАРНИХ  

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Обґрунтовано доцільність застосування нелінійних методів для оцінки депресивності аграрних терито-
рій, проведено аналіз показників концентрації та коефіцієнтів варіації індикаторів депресивності, визначено 
регіони України з найвищим рівнем проблемності сільських територій. 

Mikola Baranovsky. Nonlinear methods of the assessment of depressed agrarian territories of Ukraine.  
Reasonability for using nonlinear methods for assessment of depression of agrarian territories is based, analysis of 
activities of concentration and coefficient of variation of indicators of depression is done, regions of Ukraine with the 
highest level of problematical character of unitary territories are defined. 

 
Постановка проблеми. Пошук 

об’єктивних методів делімітації депресив-
них аграрних територій продовжує залиша-
тися актуальним завданням, оскільки вади 
Закону України “Про стимулювання розви-
тку регіонів” не дозволяють провести іден-
тифікацію таких територій, базуючись на 
офіційній нормативно-правовій базі. Втім 
точне визначення сільських територій з 
найбільш гострими соціально-
економічними проблемами є важливою 
умовою розробки ефективних заходів дер-
жавної підтримки депресивних територій. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Методичні аспекти оцінки соціально-
економічного розвитку території досить до-
бре розроблені в суспільній географії та ре-
гіональній економіці. Спектр використання 
кількості та переліку показників залежить 
від можливостей статичного відображення 
певних процесів. Досить добре розроблені 
також методи визначення інтегральних по-
казників розвитку регіону. Останні відо-
бражені в наукових публікаціях Л. Федуло-
вої, В. Хаустова та В. Білича [10], М.В. Мі-
нченко, І.М. Волика,  І.М Боярко [6], А.В. 

Лісового [3], групи науковців Інституту гео-
графії НАН України [9], Дніпропетровсько-
го інституту управління при Президентові 
України [5]. Водночас застосування показ-
ників та методики визначення соціально-
економічного розвитку регіонів до виділен-
ня депресивних територій є не зовсім корек-
тним. Добір показників для ідентифікації 
депресивних територій має бути таким, щоб 
найбільш об’єктивно та випукло показати їх 
проблеми, негативну динаміку, типові озна-
ки таких територій. На сьогодні перелік 
критеріїв ідентифікації депресивних тери-
торій варіює в дуже значних межах: від 4-5 
показників у дослідженні Ф.Д. Заставного 
[1] до більш як 100 показників у роботі ро-
сійських науковців [2]. У країнах ЄС, на-
впаки, застосовується обмежене число інди-
каторів проблемності, які узгоджені зі стан-
дартизованими  статистичними одиницями 
NUTS. Проблемними також залишаються в 
Україні питання пошуку кількісних меж де-
пресивності.  

Таким чином відсутність єдиних під-
ходів до виділення депресивних територій 
ускладнює їх об’єктивну делімітацію. В од-
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них випадках це використовується місцеви-
ми органами влади для виправдання низької 
ефективності своєї роботи, в інших, справді 
проблемні території не можуть набути від-
повідного статусу і позбавлені державної 
підтримки. Відтак пошук нових, нестандар-
тних підходів визначення депресивних те-
риторій стає особливо актуальним. 

Головним завданням даної статті є 
обґрунтування доцільності застосування не-
лінійних методів для делімітації сільських 
депресивних територій.  

Виклад основного матеріалу. У наш 
час суспільна географія постійно розширює 
арсенал методів дослідження, що пов’язано 
насамперед з інформатизацією всього життя 
суспільства. Особливу зацікавленість ви-
кликають синергетичний підхід, нейроме-
режеві методи, методи фрактальної геомет-
рії тощо.  

З позиції пошуку оптимальних підхо-
дів делімітації депресивних територій від-
носно новими є нелінійні методи, зокрема 
метод визначення точок біфуркації, який 
добре висвітлений у монографії К.В. Мезе-
нцева [4].  

Базовими вихідними позиціями засто-
сування цього методу є: 1. Регіон – це скла-
дна динамічна система, основними власти-
востями якої є нелінійність, ієрархічність, 
дисипативність, хаотичність тощо. 2. Під 
дією внутрішніх та зовнішніх чинників сис-
тема може перейти до нерівноважного стану 
або точки біфуркації. Остання розглядаєть-
ся як стан системи, при якій можливі різні 
варіанти розвитку, у т.ч. або в сторону погі-
ршення, або в сторону покращання ситуації. 
3. Втрата регіоном як системою вільної ене-
ргії, речовини, інформації може призвести 
до формування дисипативних структур, які 
мають чітку локалізацію. Прикладами ди-
сипативних процесів можуть слугувати 
ущільнення економічного простору, поси-
лення поляризованості внутрішньорегіона-
льного розвитку між центром і периферією, 
між територіями з більшими чи меншими 
конкурентними перевагами в результаті 
економічної кризи 90-х років ХХ ст.  Визна-
чення дисипативних структур регіонів, осо-
бливо досягнення ними точок біфуркації, є 
тим науковим підґрунтям, на основі якого 
мають прийматися управлінські рішення, 

наприклад щодо надання статусу депресив-
ної території та розробки форм і методів 
стимулювання  розвитку проблемних тери-
торій. 4. Індикаторами для визначення нері-
вноважного стану регіонів (перебування по-
близу “точки біфуркації”), на думку К.В. 
Мезенцева [4, с. 209], “…можуть служити 
зростаючий рівень концентрації та низький 
рівень внутрішньорегіональної диференціа-
ції досліджуваного явища”.  

Застосування даної методики було 
здійснено на прикладі п’яти індикаторів, 
визначених  Законом України “Про стиму-
лювання розвитку регіонів” для делімітації 
депресивності сільських територій у розрізі 
318 аграрних районів країни: а) щільність 
сільського населення; б) природний приріст; 
в) середньомісячна заробітна плата найма-
них працівників; г) обсяги реалізованої 
сільськогосподарської продукції на одну 
особу; ґ) частка зайнятих у сільському гос-
подарстві. На заключній стадії дослідження 
використовувався також інтегральний пока-
зник депресивності, визначений як сума но-
рмованих значень вихідних показників з 
урахуванням направленості їх дії (стимуля-
тори, дестимулятори).  

Основними етапами дослідження є: 1. 
Визначення сільських районів у складі всіх 
адміністративних районів України (на осно-
ві показника зайнятості населення). 2. Об-
рахунки пересічних значень показників де-
пресивності для сільських районів у розрізі 
окремих регіонів України. 3. Визначення 
рівня територіальної концентрації та коефі-
цієнтів варіації вихідних показників та інте-
грального індексу депресивності. 4. Змісто-
вна інтерпретація отриманих результатів з 
метою визначення територій, що знаходять-
ся у стані нерівноваги.  

Для оцінки територіальної концентра-
ції індикаторів депресивності обраховувався 
показник рівня концентрації. Його визна-
чення базується на співставленні фактичних 
даних певного регіону із пересічним зна-
ченням відповідного показника [4, с. 210]: 

s

i

U

U
P = , де iU - фактичне значення показ-

ників депресивності аграрних районів і-го 
регіону; sU - пересічне значення даного по-

казника для всіх аграрних районів України.  
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Процес територіального поширення 
(дифузії) окремих явищ депресивності доб-
ре відображає показник, визначення якого 
базується на порівнянні максимального 
( maxU ) та мінімального ( minU ) значень вихі-

дних індикаторів: 
min

max

U

U
R = . 

Коефіцієнт варіації належить до кате-
горії традиційних статистичних показників, 
що відображають глибину внутрішньорегі-
ональних відмінностей певних параметрів 
розвитку. Формула його визначення має ви-

гляд: %100⋅= −
U

V
δ

, де δ - стандартне відхи-

лення показників депресивності, 
−

U - його 
середньоарифметичне значення. 

Результати обрахунків вищезазначе-
них показників у розрізі 318 сільських ра-
йонів, узагальнені на регіональному рівні,  
представлені у табл. 1. При аналізі резуль-
татів необхідно враховувати направленість 
дії показників депресивності. Так переви-
щення рівня концентрації фактичного пока-
зника природного приросту та частки за-
йнятих у сільському господарстві над пере-
січним значенням, є свідченням гіршої по-
зиції регіону, щільності сільського населен-
ня, середньомісячної заробітної плати, обся-
гів реалізованої сільськогоспо- дарської 
продукції на одну особу та інтегрального 
показника депресивності, навпаки, кращої 
ситуації.  

За показником щільності населення 
найбільш проблемними є адміністративні 
райони Запорізької (0,58), Луганської (0,5) 
та Чернігівської (0,61) областей; за природ-
ним приростом – Чернігівської (1,66), Сум-
ської (1,52) та Полтавської (1,36) областей; 
за середньомісячною заробітною платою – 
Волинської (0,88), Тернопільської (0,88), 
Чернігівської та Хмельницької (по 0,84) об-
ластей; за обсягами реалізованої сільського-
сподарської продукції – Івано-Франківської 
(0,21), Чернівецької (0,28) та Львівської 
(0,31) областей; за часткою зайнятих у сіль-
ському господарстві – Миколаївської (1,12), 
Сумської та Кіровоградської (по 1,11) обла-

стей; за інтегральним показником депреси-
вності – Сумська та Чернігівська (по 0,69), 
Житомирська (0,85) області.  

За щільністю сільського населення 
найвищі значення показника R спостеріга-
ються в Київській (6,4 рази), Житомирській 
(5,6) та Одеській (4,69) областях. Причому у 
двох перших це пояснюється наявністю на 
їх території районів, що постраждали від 
аварії ЧАЕС (Народицький, Поліський) з 
дуже низькою заселеністю.   

Високими рівнями перевищення мак-
симальних значень над мінімальними за по-
казником природного приросту вирізняють-
ся насамперед західні регіони України – 
Львівська (13,7 рази), Івано-Франківська та 
Тернопільська область. У тих регіонах, де 
показники природного приросту є найгір-
шими, таких перепадів немає, що свідчить 
про усталеність негативних  демографічних 
тенденцій. 

Досить значні перевищення спостері-
гаються і в обсягах реалізованої сільського-
сподарської продукції. Властиве це перева-
жно північним регіонам країни (Волинська, 
Житомирська, Чернігівська області) і пояс-
нюється неоднаковими природними чинни-
ками північних і південних районів цих об-
ластей.  

За рівнем середньомісячної заробітної 
плати та часткою зайнятих у сільському го-
сподарстві великих перепадів між максима-
льними та мінімальними показниками не-
має. Аналогічна ситуація спостерігається і 
за інтегральним показником депресивності. 
Найбільші перевищення максимальних по-
казників над мінімальними притаманні Ха-
рківській (2,66), Полтавській (2,75) та Київ-
ській (4,21) областям.  

На відміну від коефіцієнта концентра-
ції, коефіцієнт варіації дозволяє визначити 
як внутрішньорегіональні відмінності інди-
каторів депресивності, так і “перепади” у 
величині вихідних показників.  

Коефіцієнт варіації показника щільно-
сті сільського лежить в діапазоні 10-45%, 
що свідчить про його середні за величиною 
відмінності в аграрних районах України.  
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Таблиця 1 
Рівні концентрації та варіації показників депресивності аграрних районів України 

Щільність сільсько-
го населення, 

осіб/км2 

Природний приріст 
(на 1000 осіб) 

Середньомісячна 
заробітна плата, 

грн. 

Обсяги реалізованої 
сільськогосподарсь-
кої продукції на 1 

особу, грн. 

Частка зайнятих у 
сільському госпо-

дарстві, % 

Інтегральний показник 
депресивності, од. 

 
 
 
 
 
Регіони України 

Р1 R1 V1 Р2 R2 V2 Р3 R3 V3 Р4 R4 V4 Р5 R5 V5  Р6 R6 V6 
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і, 

%
  

АР Крим 1,13 2,78 30,2 0,48 2,16 21,5 1,13 2,11 26,5 0,71 5,32 55,0 0,98 1,95 22,7 1,17 1,50 16,44 51 31,18 
Вінницька 1,37 2,40 21,1 1,11 1,96 16,2 0,93 1,37 8,7 0,98 5,23 46,6 1,08 1,68 13,2 0,94 1,97 19,45 72 21,16 
Волинська 0,99 2,07 22,5 0,35 4,40 94,2 0,88 1,40 9,5 0,40 9,96 83,2 0,97 1,57 13,4 1,09 2,36 17,54 62 44,56 
Дніпропетровська 0,71 1,76 16,7 1,07 1,66 15,4 1,15 1,49 11,4 1,46 4,21 44,9 1,06 1,71 14,4 1,02 1,59 12,61 61 20,56 
Донецька 0,81 1,30 10,0 1,01 1,39 10,5 1,32 1,65 15,8 1,28 1,93 28,8 0,96 1,50 15,2 1,15 1,80 19,61 45 16,06 
Житомирська 0,84 5,60 34,0 1,11 2,40 21,3 0,90 1,54 13,4 0,79 9,65 71,7 1,03 1,78 15,8 0,85 2,54 20,75 81 31,24 
Запорізька 0,58 2,27 28,2 0,92 3,71 24,2 1,05 1,44 9,1 1,46 4,19 34,6 1,02 2,48 20,1 1,04 1,60 12,42 64 23,24 
Ів.-Франківська 2,39 4,59 26,9 0,37 6,75 103,5 1,03 1,80 21,1 0,21 7,38 61,6 0,73 1,45 13,6 1,47 1,42 13,10 42 45,34 
Київська 0,89 6,42 39,0 1,33 2,55 23,5 1,17 1,77 14,7 1,51 6,64 47,5 0,94 2,33 20,1 1,08 4,21 23,65 46 28,96 
Кіровоградська 0,72 2,41 29,0 1,03 1,96 18,8 1,07 1,76 18,2 1,26 3,98 36,9 1,11 2,10 18,4 0,93 2,00 22,41 70 24,26 
Луганська 0,50 2,24 28,1 1,11 1,83 21,1 1,08 1,22 6,3 1,09 3,81 38,4 1,05 1,86 18,0 0,89 1,74 15,77 79 22,38 
Львівська  1,42 1,72 15,9 0,52 13,70 49,7 1,18 1,41 10,6 0,31 4,78 41,1 0,69 1,54 13,9 1,37 1,15 4,68 38 26,24 
Миколаївська 0,65 2,81 33,7 0,82 1,62 11,8 1,03 1,60 11,8 1,16 3,21 34,1 1,12 2,00 15,1 1,09 1,99 23,46 77 21,3 
Одеська 0,92 4,69 45,2 0,80 2,73 27,8 0,94 1,79 15,8 0,86 3,83 34,4 1,02 2,18 21,7 0,98 2,06 21,89 66 28,98 
Полтавська 0,83 1,44 18,2 1,36 1,74 14,2 1,04 2,14 20,6 1,47 4,43 42,4 1,01 1,86 15,9 0,95 2,75 20,27 64 22,66 
Рівненська 1,29 2,61 30,0 0,42 3,54 114,9 0,80 1,93 16,3 0,53 2,76 57,5 0,87 1,80 19,4 1,15 1,39 17,60 57 47,62 
Сумська 0,69 2,28 20,2 1,52 1,49 10,6 1,88 1,49 9,7 1,04 5,13 48,1 1,11 1,90 18,5 0,69 1,66 16,67 78 21,42 
Тернопільська  1,86 1,69 17,8 0,73 6,11 26,7 0,88 1,28 5,8 0,44 8,12 55,7 0,81 1,41 10,4 1,22 1,41 10,05 54 23,28 
Харківська 0,73 2,63 25,4 1,20 2,16 19,9 1,20 2,66 30,7 1,39 7,93 53,7 1,00 1,95 18,9 1,03 2,66 26,87 56 29,72 
Херсонська 0,62 3,34 30,7 0,76 3,17 21,3 1,96 1,24 6,7 0,78 3,67 42,4 0,98 2,25 20,5 0,96 1,84 18,73 56 24,32 
Хмельницька  1,24 2,11 20,1 1,08 2,07 21,3 0,84 1,40 8,4 0,78 6,17 50,4 1,06 2,00 17,3 0,88 2,14 20,07 81 23,5 
Черкаська 1,15 1,76 14,3 1,29 1,64 14,4 0,99 1,35 7,9 1,30 6,28 50,8 0,95 1,68 15,5 1,02 1,48 9,43 57 20,58 
Чернівецька 2,79 4,22 36,7 0,30 3,05 148,2 1,02 1,24 7,0 0,28 2,26 28,8 0,93 1,76 19,9 1,41 1,96 19,4 45 48,12 
Чернігівська  0,61 2,24 21,6 1,66 1,67 12,5 0,84 2,13 20,4 0,98 8,34 61,3 1,00 1,75 15,0 0,69 2,22 23,36 95 26,16 
Розраховано автором за даними Державного комітету статистики України



Серед регіонів України найбільші пе-
репади щільності сільського населення при-
таманні аграрним районам Житомирської, 
Одеської, Київської та Чернівецької облас-
тей.  

Коефіцієнт варіації природного приро-
сту має дуже великі перепади величин – від 
10,5% в Чернігівській до 148,2% в Черніве-
цькій областях. Низький коефіцієнт варіації 
у першій із областей пояснюється стабільно 
негативним показником природного приро-
сту, причому майже однаковим для всіх 19 
аграрних районів. У Чернівецькій області 
навпаки, перепади показників між районами 
дуже великі. Так природний приріст у Ке-
льменецькому районі становить – 12,2‰, а в 
Путильському - +4‰.   

Показники середньомісячної заробіт-
ної плати характеризуються дуже низькими 
значення коефіцієнтів варіації, причиною 
чого є особливості їх статистичного визна-
чення. 

Серед індикаторів депресивності сіль-
ських районів найвищі регіональні відмін-
ності має показник обсягів реалізованої 
сільськогосподарської продукції на одну 
особу. Коефіцієнт варіації цього показника 
знаходиться в межах 28-83%. Сільськогос-
подарське виробництво є тим видом вироб-
ничої діяльності, який значною мірою зале-
жить від особливостей природних умов. Це 
добре видно на прикладі північних областей 
України, де сільські райони поліської зони 
зазвичай мають гірші показники сільського-
сподарської діяльності, ніж лісостепові. На-
приклад у Ріпкинському районі Чернігів-
щини, котрий знаходиться в поліській зоні, 
душовий показник реалізованої сільського-
сподарської продукції становить 658 грн., 
тоді як у Бобровицькому (лісостепова час-
тина області) – 3282 грн. Аналогічні дис-
пропорції властиві аграрним районам Жи-
томирської, Рівненської, Волинської облас-
тей.  

Частка зайнятих у сільському госпо-
дарстві, подібно до показника середньомі-
сячної заробітної плати, характеризується 
незначними величинами коефіцієнтів варіа-
ції – 13-23%.  

Базуючись на аналізі коефіцієнтів 
концентрації та варіації індикаторів депре-
сивності можна стверджувати, що регіона-

льні відмінності в рівні депресивності сіль-
ських районів визначаються насамперед по-
казниками природного приросту та обсяга-
ми реалізованої сільськогосподарської про-
дукції на одну особу. Показник щільності 
населення має посередній вплив, а серед-
ньомісячна заробітна плата та частка зайня-
тих у сільському господарстві майже не 
впливають на регіональні особливості де-
пресивності сільських районів. 

Для визначення регіонів, які вже тепер 
характеризуються найвищим рівнем про-
блемності, а також тих, котрі наближаються 
до точки біфуркації, було обраховано сума-
рний рівень концентрації та середній коефі-
цієнт варіації п’яти показників депресивно-
сті (табл. 1). Взаємозалежність між ними у 
розрізі регіонів України відображена на рис. 
1.  

Інтерпретація результатів залежності 
двох узагальнюючих показників має певні 
особливості. За умови використання одно-
типних показників, наприклад показників 
соціальних негараздів [4, с. 212], рівень 
концентрації визначається як сума частко-
вих вихідних індексів.  

Дещо інша ситуація складається у то-
му випадку, коли показники різнонаправле-
ні, що унеможливлює визначення сумарно-
го рівня концентрації шляхом додавання 
часткових показників.  Відтак у даному до-
слідженні сумарний рівень концентрації по-
казників депресивності визначався бальним 
методом. Абсолютні значення рівня конце-
нтрації п’яти індикаторів депресивності бу-
ли переведені в бали, відповідно до місця 
регіону  у загальному рейтингу регіонів 
України з урахуванням направленості дії 
показників. Чим більше балів набирає той 
чи інший регіон, тим вищим рівнем концен-
трації показників депресивності він вирізня-
ється. Крім того, необхідно враховувати і 
особливості визначення інтегрального пока-
зника депресивності. У даному випадку бі-
льше його значення свідчить про нижчий 
рівень депресивності.  

З урахуванням вищезазначених особ-
ливостей можна констатувати, що свідчен-
ням перебування регіону поблизу точки бі-
фуркації є відносно низькі  рівні концентра-
ції та високі показники варіації вихідних 
показників. Таким критеріям відповідають 
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сільські райони Івано-Франківської, Черні-
вецької, Рівненської та Волинської облас-
тей. На сьогодні вони характеризуються ни-
зькими показниками депресивності, проте їх 
високі “перепади” між сільськими районами 

всередині регіону можуть порушити стабі-
льність зв’язків у системі.  Відтак заходи 
державної регіональної політики мають бу-
ти спрямовані на недопущення їх переходу 
на гіршу траєкторію розвитку. 

 

 
Рис. 1. Розподіл регіонів України за рівнем концентрації та 

коефіцієнтом варіації показників депресивності аграрних територій 
 

Другу групу утворюють регіони Укра-
їни, де дисипативні структури фактично 
сформувалися. Свідченням цього є високий 
рівень концентрації та низькі показники ва-
ріації показників депресивності. Отже до 
категорії найбільш проблемних, з точки зо-
ру депресивності їх сільських територій, 
слід віднести насамперед Сумську, Микола-
ївську, Луганську, Хмельницьку, Чернігів-
ську та Житомирську області. Наприклад 
левова частка сільських районів Чернігівсь-
кій області характеризується значно гірши-
ми, порівняно з іншими регіонами, показни-
ками щільності сільського населення та 
природного приросту, які майже однакові 
для всієї сільської місцевості. На відміну від 
регіонів першої групи, сільські території 
Сумської, Чернігівської, Житомирської об-
ластей потребують цілеспрямованої держа-
вної підтримки з метою якщо не подолання, 
то хоча б консервації найбільш гострих 
форм прояву депресивних явищ.  

Застосування нелінійних методів дає 
також можливість орієнтовно визначити  
причини проблемності сільських територій. 
Так для Сумської, Чернігівської, Житомир-
ської областей такими чинниками є низька 

щільність сільського населення та дуже ни-
зькі показники природного приросту, для 
Рівненської. Волинської, Івано-
Франківської. Чернівецької областей – не-
значні обсяги реалізованої сільськогоспо-
дарської продукції на одну особу та низький 
рівень середньомісячної заробітної плати.  

Висновки. Застосування нетрадицій-
них методів для делімітації депресивних аг-
рарних територій має важливе значення з 
огляду на відсутність законодавчо унормо-
ваної методики визначення проблемних те-
риторій. Застосування нелінійних методів 
ідентифікації депресивних територій дає 
підстави зробити такі висновки. 

1. Індикаторами просторового розша-
рування сільських районів за критеріями 
депресивності можуть виступати показники 
концентрації та коефіцієнти варіації вихід-
них показників. 

2. Сільські територій України характе-
ризуються значними відмінностями у вели-
чині показників депресивності. Водночас 
визначальну роль у ранжування сільських 
територій регіонів країни за інтегральним 
показником депресивності відіграють пока-
зники природного приросту та обсягів ви-



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 54 - 

робництва сільськогосподарської продукції 
на одну особу. Середньомісячна заробітна 
палата та частка зайнятих у сільському гос-
подарстві на це практично не впливають, а 
відтак їх можна або повністю вилучити із 
переліку індикаторів депресивності, або за-
мінити на подібні, але більш значущі. На-
приклад замість середньомісячної заробіт-
ної плати увести показник загальних дохо-
дів населення.  

3. На основі аналізу взаємозалежності 
сумарного рівня концентрації та пересічно-
го коефіцієнта варіації індикаторів депреси-
вності регіони України можна розділити на 
дві групи. Першу групу складають Чернігів-

ська, Сумська, Житомирська, Хмельницька 
області, які характеризуються сталістю не-
гативних тенденцій і належать до регіонів з 
уже сформованими дисипативними струк-
турами. Друга група включає насамперед 
західні регіони України, де показники кон-
центрації депресивності мають менші мас-
штаби, проте їх великі внутрішньорегіона-
льні відмінності свідчать про наближення 
цих регіонів до точки біфуркації.  

4. Розробка заходів державної регіона-
льної політики стосовно підтримки пробле-
мних територій має базуватися на глибоко-
му аналізі причин виникнення регіональних 
депресій і носити селективний характер.  
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КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ  
ЯК ОБ’ЄКТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

 
Статтю присвячено обґрунтуванню концепції національної спадщини України (НСУ) та її системати-

зації з географічних позицій. Проаналізовано теоретичну базу дефініції спадщини та обґрунтовано авторську 
модель спадщини як системи. Виділено різновиди НСУ за одинадцятьма ознаками двох змістовних блоків – 
постійності та мінливості. Визначено стратегічні тематичні групи НСУ як об'єкта державної та регіональ-
ної політики щодо її виявлення, відновлення, збереження, використання та примноження. 

Ключові слова: спадщина, надбання, спадок, пам'ятка, національна спадщина України, географія спад-
щини суспільства, систематизація спадщини. 

Gorb K. The conception of the national heritage of Ukraine as an object of social geography research. The 
article is devoted to settling of  national Ukrainian heritage (NUH) conception and its systematization according to the   
sociogeography position. The theoretic base  of   the heritage definition is analyzed. Autor’s heritage system model is 
grounded. Two substantial constant and variable NUH blocks are distinguished by eleven signs. The strategic  NUH 
groups are defined as an objects of  national and regional policies in the context of their revealing, restoring, maintain-
ing, exploitation and development. 

 
Феномену спадщини в Україні в 

останні 15-20 років приділяється підвищена 
увага. Спадщина як суспільне явище глибо-
ко увійшла в науковий світ, у практику 
управління (особливо в туристичній галузі), 
у повсякденний, у тому числі побутовий, 
обіг. Зумовлено це насамперед підвищен-
ням гуманітарної та екологічної складових 
усіх сфер суспільного життя. Суттєвим по-
штовхом поширенню такої уваги на теренах 
СНД є більш ніж 30-річна дієвість Конвен-
ції про охорону Всесвітньої культурної та 
природної спадщини, до якої приєдналась 
абсолютна більшість країн світу [1]. Про це 
свідчить поява на початку 1990-х років ХХ 
ст. та результативність діяльності Російсь-
кого науково-дослідного інституту культур-
ної та природної спадщини ім. Д.С. Лихачо-
ва (Москва, Росія).  

Всупереч широкій вживаності в науці 
поняття спадщини майже не набуло фунда-
ментального обґрунтування як важливої на-
укової категорії. Незважаючи на суто гума-
нітарне змістовне підґрунтя, дефініцію спа-
дщини не розкрито в таких науках, як куль-
турологія, мистецтвознавство, історія, архі-
тектура й т.ін. [12]. На відміну від таких по-
нять, як артефакт, ментальність, текст та 
мова культури та ін., спадщина фактично не 
входить до їх поняттєво-термінологічних 
апаратів. Певну ж теоретичну базу спадщи-
на набула саме в географічній науці, зокре-
ма, в суспільній географії, насамперед в ро-
ботах Ю.О. Вєдєніна, М.Є. Кулешової, Ю.Л. 

Мазурова, І.В. Кондакова (Росія), К.М. Гор-
ба, К.А. Поливач (Україна) [2-11] та ін. Під-
вищена увага географів до розробки теорії 
спадщини не є випадковою. Очевидний яск-
раво виражений просторово-часовий харак-
тер спадщини (рухомої та нерухомої), що 
віддзеркалюється у взаєморозташуванні 
об’єктів спадщини відносно один одного та 
у приуроченості їх до певного географічно-
го середовища, в можливості переміщення 
рухомої спадщини у просторі [3, 4]. Загаль-
не поширене розуміння спадщини передба-
чає її трактування як своєрідний «осадок» 
розвитку культури, що надійно «вмонтова-
ний» у певну територію та має яскраву гео-
графічну прив'язку, до того ж, є привабли-
вим об'єктом туризму. Саме географами за-
пропоновано розвиток нового міждисциплі-
нарного важливого наукового напряму – 
спадщинознавства, наголошуючи, що гео-
графічність спадщини – своєрідний його 
рефрен та контекст [9]. Метою даної статті є 
суттєве поглиблення суспільно-географічної 
ідентифікації спадщини як наукової катего-
рії, окреслення концепції національної спа-
дщини України та обґрунтування схеми її 
комплексної суспільно-географічної систе-
матизації, виділення стратегічно важливих 
змістовно-тематичних блоків національної 
спадщини як окремих об'єктів державної та 
регіональної політики. 

Ю.Л. Мазуров визначає спадщину 
(природну та культурну спадщину) як «не-
від'ємну частину світу людських цінностей, 
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іманентну усій історії людської цивілізації, 
що має просторову вираженість у багатьох 
різноманітних проявах» [9, с. 16]. Поясню-
ючи, дослідник зазначає, що спадщина яв-
ляє собою «цінності оточуючого нас приро-
дного середовища та цінності «другої при-
роди» – культури людей, зазвичай предста-
влені у пам'ятках природи, історії та куль-
тури, як матеріальних, так і нематеріальних. 
Спадщина – це пам'ять про все важливе для 
майбутнього у нашому минулому та сього-
денні. Спадщина – це все те, що люди виді-
ляють зі світу навколишніх цінностей в осо-
бливу категорію, що підлягає неодмінній 
передачі з покоління в покоління» [9, с. 17]. 
На нашу думку, дане визначення є найбільш 
повним та фундаментальним з існуючих. 
Тим не менше жодна з дефініцій спадщини 
остаточно не вичерпує всієї багатогранності 
розглядуваного поняття та, що найважливі-
ше, неповно розкриває його відміну від та-
ких схожих категорій, як «надбання», «спа-
док» та «пам'ятки». Проаналізувавши дося-
гнуту на цей час поняттєво-термінологічну 
базу спадщини, враховуючи етимологічні 
особливості та сучасні тенденції логіки за-
гального розуміння вищезазначених понять, 
ми спромоглися надати власне визначення. 

Спадщина людської спільноти (суспі-
льства, держави, народу) – це сукупність 
об'єктів та явищ, що яскраво демонструють 
або певним чином відбивають її історію, 
культуру (у т.ч. менталітет) та природу, збе-
рігаючи і поповнюючи пам'ять про все важ-
ливе у минулому й теперішньому для її 
життя в майбутньому [3]. Ми навмисне 
уникаємо вживання у даному визначенні 
терміну «цінність» в силу його неоднознач-
ності та «розмитості» трактування. Найваж-
ливішими характеристиками спадщини, на 
нашу думку, є ідентичність, типовість, уні-
кальність, рідкість, своєрідність, автентич-
ність, естетичність, інформативність. Щоб 
відділити спадщину від спадку, надбання та 
пам'яток, розглянемо їх з позицій шляхів 
потрапляння у власність, користування та 
розпорядження до їхнього суб'єкту. 

Надбання – все те, що суб'єкт (люди-
на, група людей, народ, суспільство, держа-
ва) має у своїй власності (розпорядженні і 
користуванні) незалежно від джерел надхо-

дження. Спадок – все те, що суб'єкт отри-
мав у власне розпорядження та користуван-
ня від попередніх поколінь. Спадщина – все 
те, що суб'єкт отримав для власного розпо-
рядження й користування від попередніх 
поколінь та має неодмінно зберегти і пере-
дати наступним поколінням, можливо, у 
примноженому та збагаченому вигляді (але 
без втрати основи). Пам'ятки – частина 
спадщини, що містить важливу інформацію 
та через свідоцтво та (або) нагадування спо-
нукає суб'єкта постійно зберігати її для на-
ступних поколінь у первісному вигляді [3].  

Таким чином, у підсумку маємо ієрар-
хічну систему, принципову схему якої зо-
бражено на рис. 1. Незважаючи на те, що 
спадщина в цій системі займає проміжне 
місце, саме її можна трактувати як центра-
льну ланку даної системи, що єдина серед 
інших володіє життєдайною силою, є важ-
ливим джерелом живлення (а відтак – і по-
дальшого розвитку) свого суб'єкту. Невипа-
дково спадщину часто порівнюють з такими 
важливими категоріями, як генофонд та 
ґрунт [2].  

За умови, що суб'єктом спадщини ви-
ступає держава, вищевикладене визначає 
стратегічну важливість збереження спад-
щини як чинника її національної безпеки. 
Тому можна говорити про національну 
спадщину України, до якої слід віднести 
всі об'єкти та явища культури і природи, що 
сформувались та (або) збереглись усіма 
людськими спільнотами, які проживали на 
території України протягом історії, і є важ-
ливими для подальшого їх життя і стійкого 
розвитку держави [3]. 

Зазначена вище географічність спад-
щини є вагомим аргументом для формуван-
ня нового наукового напряму (та, відповід-
но, навчальної дисципліни) у межах суспі-
льно-географічного знання (й одночасно 
нового міждисциплінарного напряму спад-
щинознавства) – географії спадщини суспі-
льства (ГСС). Об’єктом ГСС можна визна-
чити культурну та природну спадщину сус-
пільства, а предметом – територіальну ди-
ференціацію та територіальну організацію 
системи заходів по виявленню, відновлен-
ню, збереженню, використанню та примно-
женню спадщини [3, 4].  
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Рис. 1. Принципова схема місця спадщини та пам'яток в системах спадку і надбання. 
 

Очевидно, що спадщина має символі-
чне, естетичне, житєзабезпечуюче та утилі-
тарно-господарське значення, яке в сучас-
них умовах в житті суспільства важко пере-
оцінити. Спадщина виступає в якості сим-
волу держави та її титульної нації, важливо-
го атрибуту ідентифікації державотворчого 
етносу, символічні образні зображення яких 
може бути віднесено до тих чи інших гера-
льдичних знаків. Естетична цінність їх має 
значення з точки зору впливу на формуван-
ня позитивного психоемоційного стану при 
спогляданні об'єктів у різних ракурсах зна-
чною кількістю людей. Життєзабезпечуюче 
значення спадщини полягає у наявності в 
ній певної «живильної сили» формування й 
розвитку територіальних людських спіль-
нот. З цього випливає її важливе утилітар-
но-господарське значення, тобто можли-
вість оптимального використання в науко-
вих, рекреаційних, освітньо-виховних та 
інших цілях за умови непошкодження й на-
дійного збереження. Ці обставини підкрес-
люють пріоритетне суспільно-географічне 
трактування спадщини. 

Слід зазначити, що природні й культу-
рні феномени як об’єкти спадщини в суспі-
льній географії та в інших науках вивчають-
ся традиційно, але відсутній при цьому 

комплексний підхід до проблем спадщини 
як цілісної системи, узагальнюючі  теорети-
ко-методологічні праці з даного напряму в 
Україні майже відсутні. Серед географічних 
дисциплін, що вивчають окремі складові 
спадщини кожна під своїм кутом зору, слід 
насамперед зазначити географію культури, 
географію населення та етногеографію, гео-
графію екологічної інфраструктури (у якос-
ті однієї зі складових якої виступає природ-
на підсистема спадщини), країнознавство, 
рекреаційну географію та географію сфери 
обслуговування, географічне краєзнавство, 
сакральну географію, геоурбаністику, полі-
тичну географію, ландшафтознавство та фі-
зичну географію (загальну та окремі її галу-
зеві дисципліни), картографію і геоінформа-
тику та ін. Серед негеографічних наук про-
блем спадщини так чи інакше торкаються 
головним чином культурологія, правознавс-
тво, загальна екологія, соціологія, економі-
ка, біологія, геологія, історія та 
пам’яткознавство й історичне краєзнавство, 
археологія, психологія та педагогіка, лінгві-
стика та етнографія, релігієзнавство, мисте-
цтвознавство, математика й інформатика та 
інші.  

На підставі аналізу досвіду різноаспе-
ктного вивчення спадщини даними науками 
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може бути сформовано власну теоретико-
методологічну базу, поняттєво-
термінологічний та методичний апарат ГСС 
як самостійного наукового напряму [3, 4]. 

До одного першочергових завдань 
ГСС, і зокрема – географії спадщини Украї-
ни, слід віднести систематизацію націона-
льної спадщини, що зумовлено значним різ-
номаніттям її складових, виділених за різ-
ними ознаками. До спадщини, виходячи з 
виведеної вище дефініції, можна віднести, 
наприклад, і архітектурний витвір, й рідкіс-
ний вид комах, і наукову школу, й народну 
пісню, й унікальне геологічне відслонення, і 
старовинну карту або ікону, й рідкісний мі-
нерал і т.ін. У цьому зв’язку, на наш погляд, 
проведення ґрунтовної систематизації спа-
дщини повинно дозволити чітко окреслити 

предметне поле її географічної інтерпретації 
та досліджень [3]. 

З погляду на вищевикладене ми зро-
били спробу виділити певну кількість пер-
шочергових ознак та груп національної спа-
дщини України за кожною з них. Усі ознаки 
даної систематизації (причому усіх її різно-
видів – класифікації, таксономії, типології 
та групування) ми поділяємо на два блоки: 
по-перше, ознаки постійності, або такі, 
групи спадщини за якими залишаються не-
змінними при будь-яких умовах, по-друге, 
ознаки мінливості, склад виділених за яки-
ми різновидів спадщини змінюється з часом 
зі зміною характеру суспільного життя. Ре-
зультати систематизації представлено в ни-
жченаведеній таблиці.  

 
Таблиця 

Схема систематизації національної спадщини України 

№ Ознака систематизації Складові (групи складових) спадщини* 
1 2 3 

А. Ознаки постійності 
рухома 

матеріальна 
нерухома 1 

Відношення до матері-
ального субстрату 

духовна 
з мінливою географічною прив’язкою 
точкова 
лінійна 

2 
Форма територіальної 
локалізації 

площева 
геологічна 
гідрологічна 
біологічна 

природна 

ландшафтна 
історична й археологічна 
архітектурна 
етнографічна  
літературна 
художня 
наукова 
педагогічна 
технологічна 
політична 
ідеологічна 

культурна 

комплексна 

3 Походження (генезис) 

культурно-природна 
розташована у своєму історичному середовищі (in situ) 

колекційно 4 
Природність середо-
вища розташування розташована поза межами місця свого 

виникнення та розвитку окремо 
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Продовження таблиці 
національна 
окремих народів та етнічних груп 
окремих соціальних груп 

5 
Відношення до 
суб’єкту 

окремих регіональних груп 
6 Історична ознака окремих історичних епох, періодів, часових зрізів 

Б. Ознаки «мінливості» 
екскурсійна 
оздоровча рекреаційна 
лікувальна 

екологічна 
пізнавальна 
виховна освітня 
пізнавально-виховна 

господарсько-утилітарна 
науково-інформаційна 

1 
Провідна суспільна 
функція 

культово-релігійна 
всесвітнього 
міжнародного (міждержавного) 
загальнодержавного 
регіонального 

2 Значення 

місцевого 
геологічна 
гідрологічна 
біологічна 

природна 

ландшафтна 
історична й археологічна 
архітектурна 
етнографічна  
літературна 
художня 
наукова 
педагогічна 
технологічна 
політична 
ідеологічна 

культурна 

комплексна 

3 
Пріоритетна цінність 
(провідний характер 
значення) 

комплексна культурно-природна 

невиявлена 

під міжнародною охороною (Все-
світня спадщина ЮНЕСКО) 
під державною охороною 
представлена до державної охоро-
ни 

збережена 

неохоронювана 
відновлювана (відроджувана) 

4 
Рівень виявлення, збе-
реження та охорони виявлена 

втрачена 
невідроджувана 

стійка 
відносно стійка 5 

Стійкість до пошко-
джень від зовнішнього 
впливу вразлива 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 60 - 

Продовження таблиці 
Визнання (сприйманість) у 
якості спадщини 

6 
широкою громадськіс-
тю 

7 офіційною наукою 

8 державною владою 

загальновизнана та сприймана в усій Україні та в інших краї-
нах 
 
загальновизнана та сприймана по всій Україні  
 
спірна 
 
 

____________________________ 
*курсивом виділено сукупність різновидів НСУ, що передбачають значну варіативність у їх 
виділенні за даною ознакою 
 

В силу нерозробленості теоретико-
методичної бази комплексної наукової сис-
тематизації спадщини слід визнати, що по-
будована нами схема є не повністю доско-
налою та багато в чому дискусійна (напри-
клад, в силу меншої, з нашої точки зору, 
важливості, ми не увели до схеми ознак, на-
приклад, характер охорони спадщини, фак-
тори зовнішнього впливу на неї, форми мо-
жливих її пошкоджень, міру її просторової 
концентрації; не знайшла відображення 
спадщина різних культур, субкультур, циві-
лізацій тощо, і т. ін.). 

Очевидно, що по деяких ознаках різ-
новиди спадщини виділені суб'єктивно з до-
сить «розмитими» межами між ними (на-
приклад, за стійкістю пошкоджень від зов-
нішнього впливу, та ін.). При цьому слід 
підкреслити, що, не зважаючи на майже 
ідентичні складові спадщини за походжен-
ням та за провідною цінністю, слід відокре-
млювати дані напрями систематизації в си-
лу нетотожності ознак. Важливою слід ви-
знати постановку даної проблеми в цілому, 
що дає поштовх подальшому обґрунтуван-
ню систематизації спадщини та поступово-
му «просуванню» результатів даних розро-
бок до вирішення прикладних завдань. Слід 
відзначити необхідність ранґування і самих 
ознак систематизації, проведення загальної 
типології спадщини за комплексом ознак, 
що важливо з точки зору зручності для при-
йняття диференційованих управлінських 
рішень. Актуальним у цьому зв'язку можна 
визнати й формулювання чіткого визначен-
ня до кожного з виділених різновидів спад-
щини за кожною провідною ознакою з по-
дальшим законодавчим закріпленням, що 
має стати важливим підґрунтям формування 

загальнодержавної та регіональної політики 
у галузі виявлення, відновлення, збережен-
ня, використання та примноження націона-
льної спадщини України. 

Насамкінець зазначимо стратегічно 
найважливіші, з нашої точки зору, виділені 
за різними ознаками (й іноді непорівнянні 
систематизаційно) змістовно-тематичні гру-
пи (підсистеми) національної спадщини, 
кожна з яких має яскраво виражену суспі-
льно-географічну основу та потребує спеці-
альної державної уваги:   

• українська мова та її регіональні на-
річчя, діалекти й говірки; 

• інші національні та регіональні риси 
етнографії і ментальності: традиційні 
транспорт, господарство, архітектура і жит-
ло, народні одяг, їжа, обрядовість та звичає-
вість, фольклор, народне мистецтво тощо; 

• найголовніші елементи топонімічної 
системи як важливого географічного віддзе-
ркалення спадщини; 

• найтиповіші елементи ономастики, 
родоводи видатних людей, що народились 
та (або) працювали, мешкали, відпочивали в 
Україні, місця, будівлі та речі, пов'язані з їх 
іменами; 

• найвизначніші твори художньої літе-
ратури, живопису, музики, драматургії та 
кіномистецтва; 

• наукові школи, що створені в Україні 
та визнані в світі; 

• традиційні виробничі технології, ви-
датні технологічні школи; 

• школи видатних майстрів мистецтва; 
• найвизначніші природні ландшафти, 

ділянки дикої природи; 
• історичні культові комплекси; 
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• старовинні садиби та маєтки; 
• замкові комплекси; 
• залишки традицій українського коза-

цтва (духовні та матеріальні); 
• старовинні торгівельні шляхи; 
• історичні поля битв, форсувань, лінії 

укріплень та оброни, фортеці тощо; 
• комплекси залишків античних циві-

лізацій; 
• історичні промислові комплекси; 
• найбільш естетичні краєвиди; 

• найвизначніші паркові комплекси 
тощо [3]. 

В цілому вирішення окреслених ви-
ще проблем суспільно-географічного змісту 
дозволить у подальшому виявляти, відтво-
рювати, зберігати й розвивати національну 
спадщину України як єдину багаторівневу 
систему, що має забезпечити значно біль-
ший культурно-духовний, екологічний, со-
ціально-економічний та політичний ефект у 
стійкому розвитку держави. 
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УДК [910:1].001         Юрій Кисельов 
 
ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ ТА НАУКОВІ ПОНЯТТЯ В ГЕОСОФІЇ 

 
Проаналізовано суть основних категорій і понять філософії та географії, використовуваних геософією. 

Визначено напрямки формування поняттєво-термінологічної системи геософії. Викладено авторське розумін-
ня категорії часопростору. Наведено приклади застосування діалектичного синтезу й тріалектичного мета-
синтезу при формуванні окремих категорій, а також структурні схеми деяких категорій і понять. 

Yuriy Kyselov. PHIL ОSOPHICAL CATEGORIES AND SCIENTIFIC NOTIONS IN GEOSO PHY. The 
essence of fundamental categories and notions of Philosophy and Geography used in Geosophy is analyzed. The main-
streams of making the notion and terminological system of Geosophy are determined. An account of the author’s vision 
of the category of time and space is given. Examples of using of the dialectical synthesis and trialectical metasynthesis 
in shaping certain categories, and also structure schemes of some categories and notions are adduced. 

 
Розвиток будь-якого наукового напря-

мку немислимий без формування його ме-
тодологічного апарату, важливими складо-
вими якого виступають категорії та поняття. 
Особливого значення розробка теоретико-
методологічних основ досліджень набуває 
стосовно галузей, що перебувають на межі 
конкретно-наукового знання й філософсько-
го  мислення. Саме до таких належить гео-
софія – дисципліна, що виникла на стику 
географії та філософії. Геософічні пошуки 
передбачають, зокрема, аналіз таких філо-
софських категорій, як „ ідея”, „матерія”, 
„рух”, „ розвиток”, „ часопростір”, „ система”, 
„структура” тощо, а також їх застосування 
до конкретних географічних реалій.  

Категорія ідеї сягає корінням доби ан-
тичної натурфілософії, а своєї довершеності 
набула у філософії Платона. За його уяв-
леннями, ідеї являють собою трансцендент-
ні, вічні, безтілесні форми існування речей. 
Філософи Нового часу теж ставили зазначе-
ну категорію в центр своєї уваги. Зокрема, 
Ґ. Геґель вважав ідеї об’єктивно існуючими, 
він бачив у них першовитоки та суть світо-
вої матеріальної дійсності. Ми схильні до 
визнання реальності ідей, під якими розумі-
ємо заздалегідь визначені Творцем своєрідні 
сутнісні форми існування матеріальних 
об’єктів і систем.  

Маючи на увазі людський географіч-
ний простір, зазначимо, що такою геософіч-
ною ідеєю, духовною суттю, наприклад, 
Кримського півострова (матеріальний гео-
графічний об’єкт) є значно обмежений те-
риторіально фрагмент людського геопрос-
тору на євро-азійському пограниччі, на межі 
помірного й субтропічного фізико-

географічних поясів, степу й гір, вельми 
строкатий як за природними умовами, так і 
(причому, в усі часи) за етнічним та конфе-
сійним складом населення. Геософічною 
ідеєю ландшафту (матеріальна географічна 
система) є найтиповіше для ареалу життя 
певного етносу закономірне, функціонально 
пов’язане поєднання природних компонен-
тів на тому чи іншому фрагменті геопросто-
ру.  

Категорія ідеї включає такі поняття, як 
„абсолютна ідея”, „ суб’єктивна ідея”, 
„об’єктивна ідея” (з інструментарію геґелів-
ської філософії), „геософічна ідея” 
(пов’язана з осмисленням людського гео-
простору) тощо. 

Матерія є конкретним, безпосередньо 
видимим і відчутним, вираженням ідеї та 
проявом дійсності. Саме матеріальні 
об’єкти, системи та явища (які разом стано-
влять поняття, що входять до категорії ма-
терії) є об’єктами досліджень як традицій-
ної географії, так і інших конкретних при-
родничих наук. 

Рух являє собою будь-яку зміну мате-
ріального об’єкта або системи незалежно 
від її причини та характеру. Географія має 
справу з різними формами руху матерії, зо-
крема, механічною, хімічною, біологічною. 
Яскравим проявом механічного руху в гео-
графічному просторі є потоки речовини. 
Прикладом хімічного руху, що вивчається 
географічними дисциплінами, може бути 
сукупність процесів хімічного вивітрюван-
ня. Наявність біосфери як однієї з планетар-
них оболонок Землі зумовлює біологічний 
рух речовини на планеті. Варто наголосити, 
що діалектико-матеріалістична філософія, 
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як зазначає О. Шаблій [8], визнає існування 
й таких форм руху матерії, як „суспільна”, 
„географічна” та навіть „геоморфологічна”, 
й кожна з цих форм має бути об’єктом від-
повідної науки. Таке бачення проблеми 
форм руху матерії ми вважаємо хибним, то-
му що: 1) час, який минув після формулю-
вання ідей діалектичного матеріалізму К. 
Марксом і Ф. Енґельсом, породив багато 
межових наук (геофізику, геохімію тощо), й 
„винаходження” відповідних їм форм руху 
матерії є вже цілковито абсурдним; 2) чима-
ло наук вивчають не лише матеріальні 
об’єкти й системи, але й духовні явища (які 
в принципі ігноруються марксистами); 3) 
рух, на нашу думку, об’єктивно може мати 
лише обмежену кількість форм – механічну, 
хімічну, біологічну, термоядерну та ін. Як 
ми підкреслювали вище, рух матерії в гео-
графічному просторі повністю відповідає 
більшості названих форм. 

Відзначимо, що категорія руху має до 
геософії лише опосередковане відношення. 
Як уже наголошувалося, геософія не дослі-
джує матеріальні об’єкти, а осмислює їх 
значення в людському геопросторі та, не в 
останню чергу, духовну суть географічних 
об’єктів і явищ. Із категорією руху пов’язані 
поняття „рух матерії”, „ кругообіг”, „ динамі-
ка”, „ ритмічність”, „ циклічність”, „ періоди-
чність” тощо. 

Розвиток – це різновид руху, що від-
значається наявністю закономірностей та 
впорядкованістю, це „процес руху від ниж-
чого (простого) до вищого (складного), го-
ловною характерною рисою якого є зник-
нення старого та виникнення нового” (пере-
клад наш – Ю. К.) [7, 343]. Категорія розви-
тку лежить в основі діалектичного й тріале-
ктичного методів. Сам процес діалектично-
го синтезу, а особливо – тріалектичного ме-
тасинтезу (суть якого ми характеризували 
[5]), являє собою ніщо інше, як виникнення 
якісно нової реалії в результаті взаємодії 
протилежностей, а, отже, свідчить про пев-
ний напрямок розвитку ідей, які становлять 
ці протилежності. Так, приклад із взаємоді-
єю лісу та степу свідчить про факт розвитку 
горизонтальних фрагментів географічної 
оболонки, зайнятих лісовими та степовими 
природними комплексами помірного поясу. 
Іншим прикладом може бути взаємодія су-

ходолу й моря, що супроводжується морсь-
кими трансгресіями та регресіями; причому, 
зміни берегової лінії (результат зазначених 
процесів) відбуваються не лише внаслідок 
катастрофічних явищ, але й через безперер-
вний перебіг абразійно-акумулятивних про-
цесів. Зрештою, утворення сучасних мате-
риків і океанів, формування теплових, клі-
матичних та фізико-географічних поясів є 
наслідком розвитку Землі як планети. Ко-
жен із наведених проявів дійсності (від 
ландшафтних особливостей території до об-
рисів континентів) має значення для життє-
діяльності людини в геопросторі, а тому по-
требує філософського осмислення. 

До категорії розвитку належать понят-
тя „еволюція”, „ катастрофа”, „ прогрес”, 
„регрес”, „ екоеволюційність” тощо. 

Ми вже наголошували, що будь-які 
географічні об’єкти, системи та явища іс-
нують у часопросторі, в якому органічно 
поєднані простір і час та проміжною фазою 
творення якого виступає „простір-час” 
(„пространство-время”, за В. Вернадським 
[1]). На нашу думку, часопростір – метасин-
тез часу (теза), простору (антитеза) та „про-
стору-часу” (синтез), – будучи чотиривимі-
рним утворенням, формується тоді, коли 
виникає сприйняття часу як виміру руху. 
Підкреслимо, що, навіть перебуваючи у ви-
димому спокої (але рухаючись разом із Зем-
лею), тіла зазнають змін у плині часу.  

Суб’єкти людського геопростору – ет-
носи, навіть не змінюючи середовища свого 
мешкання й конкретного фрагменту геопро-
стору, також зазнають еволюції в часі, про-
ходячи, як стверджує Л. Ґумільов [3], кілька 
зумовлених природними чинниками фаз 
свого розвитку, кожна з яких характеризу-
ється певним рівнем піднесення або спаду 
пасіонарності. Цей факт (і таких фактів мо-
же бути безліч) наводить на думку, що сам 
часопростір змінюється під впливом різно-
манітних екзогенних (викликаних потоками 
сонячної енергії) та ендогенних (зумовле-
них процесами, які відбуваються в надрах 
Землі) чинників.  

Неможливо дослідити сучасний стан 
географічного об’єкта, не знаючи історії йо-
го розвитку; в цьому полягає природничо-
історичний принцип, один з основних в 
усьому природознавстві. Інший фундамен-
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тальний принцип наукових досліджень – 
актуалізму – вказує на виняткове значення 
пізнання сьогодення для розуміння минуло-
го.  

Єдність часу з простором передбачає й 
тісну взаємодію наук, що їх вивчають. Ра-
дикально цю проблему в першій половині 
ХХ ст. намагався розв’язати А. Геттнер, 
який розвивав хорологічну концепцію гео-
графії та вважав, що географія має дослі-
джувати простір так само, як історія – час 
[2]. На нашу думку, в такий спосіб ці дві 
науки взаємно доповнювали б одна одну, 
перебуваючи в непорушному союзі. Не зва-
жаючи на деякий формалізм геттнерівської 
концепції (бо ж кожна наука вивчає не лише 
ті чи інші об’єкти, явища, процеси, але й 
закономірності їх поширення та прояву), 
відзначимо, що вчений близько підійшов до 
сучасного трактування об’єкта географії. 
Разом із тим, погляди А. Геттнера спонука-
ють до правильних висновків щодо співвід-
ношення часу й простору та взаємозв’язків 
географії й історії, геософії й історіософії. 

Категорія часопростору включає такі 
поняття, як „простір”, „ географічний прос-
тір” („ геопростір”), „ людський геопростір”, 
„час”, „життєвий (біологічний) час” („ жиз-
ненное (биологическое) время”; поняття, 
впроваджене В. Вернадським [1]), „геологі-
чний час” та ін. 

Система – це „множинність елементів, 
що перебувають у відносинах і зв’язках між 
собою, яка утворює певну цілісність, єд-
ність” (переклад наш – Ю. К.) [7, 365]. Гео-
графія постійно має справу з різноманітни-
ми системами. Дослідження природних сис-
тем (геосистем, екосистем, ландшафтів, гео-
графічної оболонки тощо) були започатко-
вані близько ста років тому і становили 
один із провідних напрямків фізико-
географічних досліджень упродовж ХХ ст. 
Виникла навіть особлива системна паради-
гма (характерна для некласичного етапу 
розвитку методологічних учень), суть якої 
полягала в абсолютизації системного аналі-
зу й системного підходу як фундаменталь-
них методів досліджень. З одного боку, 
впровадження досягнень системології в 
конкретну науку було прогресивною тенде-
нцією, що дозволяла більш точно й повно 
дослідити властивості природних та соціа-

льних об’єктів; з іншого боку, в принципі не 
кожне географічне дослідження може бути 
охоплене „системною” методологією. Поза 
останньою перебувають, зокрема, науково-
філософські пошуки в царині духу геопрос-
тору та його мешканців, тобто геософічні 
дослідження. Разом із тим, геософія не від-
кидає системного аналізу як методу вивчен-
ня матеріальних географічних об’єктів, різні 
прояви буття яких піддаються філософсь-
кому осмисленню. 

Із категорією системи тісно пов’язана 
категорія структури. Якщо система являє 
собою множинність пов’язаних елементів, 
то структура – це сукупність зв’язків і від-
носин. Структуру, таким чином, можна 
вважати внутрішнім змістом системи. Крім 
системного, можливе проведення також 
структурного аналізу об’єкта, причому 
останній, як зазначають С. Мороз та ін., має 
методологічно вищий рівень [6]. У географії 
загальновживаними є поняття „ландшафтна 
структура”, „ геоструктура”, „морфострук-
тура” тощо, й при аналізі кожної зі структур 
ідеться, перш за все, про взаємодію чинни-
ків, що їх утворюють. 

У трактуванні понять „краєвид” і 
„ландшафт” (останнє на межі ХХ – ХХІ 
сторіч „переросло” в категорію) ми схильні 
до прийняття думки, висловленої ще 
П. Тутковським. Учений бачив між ними 
чітку різницю, зокрема, він вважав ланд-
шафт системою виключно природних ком-
понентів, а під краєвидом розумів антропо-
генно перетворений ландшафт (наприклад, 
ріллю, сад, селянське подвір’я тощо). Таку 
диференціацію близьких за змістом понять 
ми вважаємо вдалою, позаяк вона дозволяє 
уникнути невизначеності та двозначності в 
їх дефініції. 

З категорією ландшафту (в її як тради-
ційній, так і сучасній інтерпретації) тісно 
пов’язане поняття „етнос”, адже саме етно-
си творять людський геопростір. Їх синте-
зом є поняття „етнічний ландшафт”, під 
яким ми розуміємо найтиповіше для того чи 
іншого етносу, починаючи з доби його ви-
никнення, середовище життя. Саме такий 
ландшафт формує дух етносу. Останній зу-
мовлює формування етнічних ментально-
поведінкових особливостей, а, отже, й істо-
ричної долі народу. Етнос і робить із ланд-
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шафту краєвид, наповнюючи його антропо-
генними (культурними) складовими. 

Етнос – це будь-яка цілісна спільнота 
людей, що характеризується єдністю тери-
торії, мови, релігії та об’єднується усвідом-
ленням своєї окремішності від інших подіб-
них спільнот. На певному етапі свого розви-
тку етнос набуває такого рівня самосвідо-
мості, який спонукає його до виборювання 
власної держави (через подолання зовніш-
ніх чинників або внутрішніх протиріч). Тоб-
то, йдеться про досягнення етносом найви-
щої стадії свого буття – утворення нації. На 
думку марксистів, головною ознакою нації є 
наявність єдиного ринку на населеній нею 
території. Проте, можна навести чимало 
прикладів, коли розділений між кількома 
державами етнос не міг мати такого ринку, 
але рівень його самосвідомості був настіль-
ки високим, що спонукав до боротьби за не-
залежну державу (українці до Другої Світо-
вої війни або курди в наш час). Усвідомлен-
ня своєї окремішності й самобутності та го-
товність до боротьби за власну державу, що 
є формою організації буття етносу, і є, на 
наш погляд, найважливішим індикатором 
нації. До цього слід додати, що національна 
держава твориться етносом на певному фра-
гменті геопростору, одвічно зайнятому при-
таманним йому етнічним ландшафтом (у 
цьому – докорінна відмінність національної 
держави від імперії; остання захоплює тери-
торії з невластивими титульній нації ланд-
шафтами, які є етнічними для інших, підко-
рених, етносів). 

Проаналізовані філософські та наукові 
категорії разом із поняттями, що утворюють 
їх, а також поняттями географії й суміжних 
наук та термінами, що виражають суть по-
нять, утворюють поняттєво-термінологічну 
систему (ПТС) геософії, яка ще перебуває 
на стадії свого формування.  

Розглядаючи структуру категорії гео-
графічного простору, ми підкреслюємо на-
явність двох його вимірів (але в жодному 
разі не двох різних просторів) – суто приро-
дничого (який являє собою географічну 
оболонку) та природно-суспільного (людсь-
кий географічний простір). Нерозривну єд-
ність двох вимірів просторовості Землі яск-
раво підкреслює їх нове поєднання, зумов-
лене природничо-географічною, ландшафт-
ною суттю людської спільноти – етносу.  

Поняття „геополітичний вектор” вже 
розроблялося й застосовувалося нами при 
історичному аналізі зовнішньополітичних 
взаємин нації [4].  

Ми вже пояснювали своє бачення сту-
пеня диференційованості природних ком-
плексів, вирізняючи серед них, зокрема, 
„абсолютно протилежні”, „ відносно проти-
лежні” та „аналогічні” ландшафти.  

Підкреслимо, що вищенаведені при-
клади являють собою лише фрагменти ПТС 
геософії, яка уявляється нами надзвичайно 
розгалуженою і структурованою системою 
пов’язаних між собою та з основними кате-
горіями науки й філософії понять, часто да-
леких одне від одного за своїм змістом, але 
об’єднаних спільною приналежністю до 
проблем досліджень і осмислення людсько-
го геопростору. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
В статті виділено прогресуючі, стабільні і регресуючі адміністративні райони Харківської області за 

показниками реалізації трудового потенціалу. Проаналізовано проблеми і перспективи його використання в 
зазначених групах районів.  

Julia Zavoloka, Ivan Reshetov. Problems and prospects of the use labour potential of Kharkov region. In 
the article the administrative districts of the Kharkov region making, stable and regressing to progress are selected 
after the indexes of realization of labour potential. Problems and prospects of his use are analysed in the noted groups 
of districts.  

 
Постановка проблеми. Одним із 

центральних питань, що потребує вирішен-
ня на державному і регіональному рівнях, є 
оптимальний територіальний і галузевий 
розподіл трудового потенціалу, забезпечен-
ня ефективного його використання у відпо-
відності з вимогами нових ринкових механі-
змів та структурою суспільних потреб. Не-
обхідність розробки механізмів управління 
ринком праці, враховуючи суспільно-
географічний аспект, передбачає окреслен-
ня чітких структурних елементів та вияв-
лення основних закономірностей функціо-
нування трудового потенціалу, в першу чер-
гу на регіональному рівні. Соціально-
економічна географія в цьому відношенні 
має значні напрацювання і може, спираю-
чись на існуючі теоретичні засади, її понят-
тєво-термінологічний та методологічний 
апарат, проводити територіально-часовий 
аналіз трудового потенціалу для оцінки реа-
льної ситуації та розробки прогнозів розви-
тку економіки та соціальної сфери. Процеси 
використання трудового потенціалу доціль-
но розглянути для розв’язання проблем 
працезбереження, оптимальної реалізації 
трудових ресурсів, перерозподілу робочої 
сили між різними сферами господарства, в 
межах окремих галузей тощо.  

Особливу увагу слід приділити про-
блемам та перспективам використання тру-
дового потенціалу. Цей аспект доцільно 
розглянути для розв’язання проблем праце-
збереження, оптимальної реалізації трудо-
вого потенціалу, перерозподілу робочої си-
ли в різних сферах господарства тощо.  

Аналіз попередніх досліджень. Різні 
науково-прикладні аспекти використання 
трудового потенціалу розглянуто в роботах 
Д. Богині, В. Джамана, М. Долішного, 
А. Доценка, С. Злупко, О. Левади, 
Е. Лібанової, Н. Мезенцевої, І. Мельник, 
В. Онікієнка, В. Петюха, Ю. Пітюренка, 
В. Приймака, О. Хомри, М. Шаленко та ін-
ших. 

Мета та завдання даного дослі-
дження. Метою дослідження є аналіз про-
блем реалізації трудового потенціалу Хар-
ківської області та окреслення перспектив-
них шляхів його використання.  

Викладення основного змісту дослі-
дження. Існуючий вплив великої кількості 
економічних, соціальних, демографічних 
показників на використання трудового по-
тенціалу області очевидний. Тому існує не-
обхідність оцінити райони Харківської об-
ласті за близькістю, схожістю умов розвит-
ку трудового потенціалу для того, що б реа-
льно окреслити перспективні моменти та 
шляхи вдосконалення його використання. 
На основі кластерного аналізу були виділені 
групи районів, що дає можливість розроби-
ти рекомендації та вказати шляхи покра-
шення управління, ефективності викорис-
тання трудового потенціалу, а також вста-
новити подібність районів у часі і визначити 
узгодженість та темпи розвитку локальних 
ринків праці.  

Детальніше за показником ефективно-
сті використання трудового потенціалу на-
селення було виділено підгрупи: регресую-
ча – відзначається невисокими показниками 
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ефективності використання трудового поте-
нціалу, що має тенденцію до зниження, зна-
чного природного і механічного скорочення 
населення, нестабільний соціально-
економічний розвиток та несприятливу си-
туацію на ринку праці; стабільна – характе-
ризується сталістю показника ефективності 
використання трудового потенціалу, відно-
сно низькими показниками безробіття, зна-
чною часткою осіб пенсійного віку в струк-
турі трудових ресурсів, прогресивними тен-
денціям показників аграрного та промисло-
вого секторів економіки; прогресуюча – ви-
діляється за зростанням показника ефектив-
ності використання трудового потенціалу, 
покращенням соціально-економічної ситуа-
ції, гнучким ринком праці [1]. 

Ключовим питанням є визначення ос-
новних проблем та обґрунтування рекомен-
дацій щодо підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу. Слід зазна-
чити про необхідність першочергової реалі-
зації загальнодержавних напрямків вдоско-
налення шляхів ефективного використання 
трудового потенціалу. У відповідності до 
Указу Президента про «Основні напрями 
розвитку трудового потенціалу в Україні на 
період до 2010 р.» [4] у сфері зайнятості в 
регіонах головним є здійснення державного 
регулювання ринку праці з метою постійно-
го розширення сфери прикладання праці і 
забезпечення надійного соціального захисту 
працюючого та непрацюючого населення. 
Виходячи з цього, необхідно:  

1. Розробити єдину облікову систему 
ринку праці та визначити систему 
статистичних показників для оптимальної 
оцінки ефективності використання 
трудового потенціалу населення.  

2. Оптимізувати економічні, соціальні, 
правові заходи, що діють на всіх етапах 
функціонування трудового потенціалу: 
відтворення, формування, реалізації, 
розподілу, використання. Забезпечити 
кількісне і якісне зростання населення в 
рамках демографічної, міграційної, 
соціальної політики. 

3. Приділити увагу якості трудового 
потенціалу, а саме освітньо-професійному 
рівню населення та його морально-
психологічним особливостям. На основі 
зазначеного забезпечити відповідність 

професійного складу населення сучасному 
запиту економіки, створювати необхідні 
умови для безперервного навчання, 
підготовки та підвищенні кваліфікації, 
формувати відповідні психологічні якості 
працівників у нових виробничих умовах. 

4. Враховуючи державне фінансування 
економіки та спрямування на інвестиційну 
політику, необхідно створити сприятливі 
умови для оптимальної, ефективної 
зайнятості населення, гнучкого 
працевлаштування, зменшення безробіття, 
повернення тієї частки трудового 
потенціалу, що реалізується поза межами 
країни, області. 

Суттєва неоднорідність трудового по-
тенціалу у різних групах дозволяє виділити 
слабкі їхні сторони та обґрунтувати шляхи 
розвитку, спрямовані на підвищення ефек-
тивності використання трудового потенціа-
лу у стабільних, прогресуючих та регресую-
чих підгрупах. 

Регресуюча підгрупа відзначається те-
нденцією зниження показника ефективності 
використання трудового потенціалу, приро-
дним і механічним скороченням населення, 
високими показниками безробіття, значною 
часткою зайнятих в підсобних домашніх го-
сподарствах, диспропорцією попиту і про-
позиції праці. Отже, враховуючи суспільно-
географічні особливості розвитку такі райо-
ни потребують розробки конкретних заходів 
для оптимізації процесів відтворення трудо-
вого потенціалу, оскільки Сахновщинський, 
Великобурлуцький, Дворічанський, Красно-
кутський, Шевченківський, Кегичівський, 
Вовчанський райони характеризуються не-
значною чисельністю населення, 
від’ємними показниками природного при-
росту, значною часткою осіб пенсійного ві-
ку (32-34% від загальної кількості населен-
ня). Галузева структура зайнятості населен-
ня визначається сільськогосподарською 
спеціалізацією районів. Враховуючи проце-
си реформування, необхідно сприяти ство-
ренню та відновленню аграрних підпри-
ємств та фермерських господарств, особли-
во у Великобурлуцькому, Шевченківському, 
Дворічанському, Кегичівському районах, 
що приведе до зменшення сектора нефор-
мальної зайнятості, рівня безробіття та під-
вищить показники ефективності викорис-
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тання трудового потенціалу. Економіко-
географічне положення Сахновщинського, 
Вовчанського, Дворічанського, Великобур-
луцького, Краснокутського районів харак-
теризується прикордоністю та периферійні-
стю, віддаленістю від обласного центру, то-
му в даних районах поряд з деструктуриза-
цією господарства існує проблема відтоку 
робочої сили, недостатньої кількості пра-
цівників тощо. На основі аналізу «Регіона-
льну програму розвитку прикордонного 
співробітництва у Харківській області до 
2011 року» [2], першочерговим і довгостро-
ковим завданням є збереження й ефективне 
використання трудового та інтелектуально-
го потенціалу прикордонних районів, роз-
робка заходів щодо повернення частки тру-
дового потенціалу, яка реалізується поза 
межами області, спираючись на «Регіональ-
ну програму співпраці з закордонними укра-
їнцями на період до 2010 року», а також 
сприяння розвитку міжрайонного руху ро-
бочої сили, створенню центрів тяжіння пра-
цівників на районному ринку праці. Необ-
хідна розробка і впровадження цільових 
програм малого та середнього бізнесу на 
період 2008-2012 рр. Враховуючи спеціалі-
зацію районів, потрібно сприяти інтегру-
ванню сільськогогосподарських підпри-
ємств з промисловими, створювати оптима-
льні умови для залучення інвестицій. Особ-
ливо привабливими в цьому відношенні є 
проекти з розвитку «зеленого туризму» у 
Дворічанському районі, підприємства авіа-
ційної, машинобудівної, легкої, харчової 
промисловості: ВАТ «Вовчанський агрегат-
ний завод», ЗАТ «Вовчанський ОЕЗ» у Вов-
чанському, агрофірма «Сади України», ВАТ 
«Насіннєве» у Кегичівському, «Старк», 
«Старовірівський птахокомбінат» у Шевче-
нківському районах.  

Стабільна підгрупа включає в себе ра-
йони, які відзначаються достатньою сталіс-
тю показника ефективності використання 
трудового потенціалу, невисоким рівнем 
безробіття, значною часткою сільського на-
селення, нестабільною демографічною си-
туацією тощо. Слід зазначити, що райони 
віднесенні до цієї підгрупи, умовно можна 
поділити на аграрні та промислові. Відпові-
дно до цього необхідно реалізовувати демо-
графічну та соціальну політику спрямовану 

на збереження трудового потенціалу. Вра-
ховуючи вигідне економіко-географічне по-
ложення Золочівського, Дергачівського, Бо-
годухівського, Чугуївського, Зміївського, 
Нововодолазького районів, що територіаль-
но близькі до обласного центру, який безпо-
середньо впливає на реалізацію трудового 
потенціалу, необхідно враховувати вплив на 
реалізацію трудового потенціалу вигідне 
транспортно-георафічне положення інших 
районів. Зміївський, Близьнюківський, Зо-
лочівський, Дергачівський, Чугуївський, 
Борівський райони потребують вирішення 
питання щодо зменшення зайнятості пра-
цівників у нефіксованому секторі економі-
ки, підсобних домашніх господарствах та 
збільшення кількості економічно неактив-
ного населення шляхом розгортання під-
приємницької діяльності, приватизації, кре-
дитування, створення бізнес-центрів та ра-
йонного фонду сприяння розвитку малого 
та середнього бізнесу, особливо в аграрному 
секторі. Перспективні шляхи здійснення 
подальшої реконструкції державних підпри-
ємств з посиленням фінансування та залу-
чення інвестицій для створення нових робо-
чих місць та реалізації ефективної зайнятос-
ті населення мають Борівський (розвиток 
санітарно-курортної зони), Золочівський 
(АР «Золочівське ХПП», підприємства ме-
режі «зеленого туризму»), Зміївський 
(«Кронекс-Україна», Зміївський машинобу-
дівельний завод), Чугуївський («Новопок-
ровський КХП», «Чугуївський завод міне-
ральних вод»), Дергачівський (ЗАТ «Солон-
цівський комбінат меблевих деталей», 
ДП «Енергосталь») райони. Враховуючи 
наявність навчальних закладів Золочівсько-
го (аграрний ліцей), Нововодолазького (Ли-
пкуватівський аграрний коледж, Рокитнен-
ський професійний аграрний ліцей, філіал 
ліцею Харківської академії міського госпо-
дарства, філія Харківського коледжу кадрів 
управління), Красноградського, Чугуївсько-
го, Дергачівського (Харківська зооветери-
нарна академія) районів, необхідно сприяти 
розвитку молодіжного ринку праці через 
зв’язок закладів освіти з підприємствами, 
забезпечувати попит на відповідні спеціаль-
ності, працевлаштовувати випускників то-
що. 
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Прогресуюча підгрупа характеризу-
ється тенденцією зростання показника ефе-
ктивності використання трудового потенці-
алу. Дана підгрупа представлена в кожній 
виділеній за соціально-економічним розвит-
ком групі. Тому слід зазначити, що Валків-
ський, Зачепилівський, Печенізький, Барві-
нківський, Коломацький райони відносяться 
до I-II групи і відзначаються необхідністю 
стабілізації демографічної ситуації, змен-
шенням рівня безробіття через такі заходи 
як профорієнтація, перекваліфікація, розви-
тку самостійних фермерських господарств, 
покращення показників соціально-
економічного розвиток за рахунок вигідного 
економіко-географічного положення (бли-
зькістю до обласного центру Печенізького, 
Коломацького, Валківського районів, при-
кордонного положення Зачепилівського ра-
йону та його сусідства з промислово розви-
неними районами з гнучким ринком праці).  

Балакліївський, Первомайський, 
Куп’янський, Лозівський, Ізюмський, Хар-
ківський райони потребують розвитку інве-
стиційно привабливих проектів («Кургансь-
кий бройлер», «Хенкель-Баутехнік-
Україна») для забезпечення продуктивної 
зайнятості населення. На основі аналізу ак-
тивних механізмів розвитку підприємниць-
кої діяльності, запровадити гнучкі форми 
зайнятості, сприяти виявленню прихованого 
безробіття [3]. Враховуючи велику кількість 
навчальних закладів, забезпечити удоскона-
лення механізму формування державного 
замовлення в системі вищої і професійно-
технічної освіти. 

Висновки. Підсумовуючи, слід сказа-
ти, що основними регіональними суспільно-
географічними напрямками щодо підви-
щення ефективності використання трудово-
го потенціалу Харківської області є: 

- вигідне економіко-географічне та 
транспортно-географічне положення регіо-
ну, транскордонне співробітництво, цільові 
програми розвитку, які спрямовують зусил-

ля на збереження та повернення трудового 
потенціалу області, що реалізується поза її 
межами; 

- забезпечення чіткого взаємозв’язку 
Державної програми зайнятості з механіз-
мами структурних перебудов в економіці 
Харківської області з метою попередження 
негативних наслідків функціонування тру-
дового потенціалу і забезпечення оптималь-
ного територіального та галузевого пере-
розподілу робочої сили; 

- враховуючи реконструкцію підпри-
ємств області, надання керованого характе-
ру процесам вивільнення кадрів з метою 
попередження збільшення рівня безробіття 
та поширення неформальної зайнятості; 

- вдосконалення трудового законодав-
ства та правових норм регулювання трудо-
вих відносин на всіх рівнях управління; 

- забезпечення співпраці місцевих ор-
ганів виконавчої влади, об’єднань робото-
давців і профспілок, проведення комплекс-
ної політики зайнятості, яка враховує взає-
мозалежність завдань економічного і соціа-
льного розвитку, а також пріоритети в сфері 
зайнятості окремих категорій працюючих, 
їх кваліфікацію в розвитку територій та га-
лузей економіки. 

Для повної реалізації зайнятості еко-
номічно активного населення, створення 
нових робочих місць потрібно розширювати 
сферу суспільно-географічних досліджень із 
зазначеної проблеми. Перспективним на-
прямком для області є розширення турист-
сько-рекреаційної галузі, бо для цього є до-
сить сприятлива природно-кліматична база, 
зокрема наявність мінеральних вод, що ма-
ють оздоровче та лікувальне значення. Але 
цей напрямок створення локальних умов 
для розвитку «зеленого», «сільського» тури-
зму, організації «малих оздоровниць» тощо, 
потребує міждисциплінарних досліджень, 
зокрема поєднання зусиль соціо-економіко-
географів, гідрогеологів, фахівців з турис-
тичної галузі та інших. 

 
Література 

1. Заволока Ю.Ю., Нємець Л.М., Нємець К.А. Ефективність використання трудового потенці-
алу Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Геологія – Географія – Екологія»: Зб. наук. праць. – Х.: ВЦ ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2007. – 
№ 769 – С. 140 – 155. 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 70 - 

2. Указ Президента України «Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні 
на період до 2010 р» // Праця і зарплата,-1999. – № 18. – C. 11 – 13.  

3. Петрова І.Л. Загострення проблем прихованого безробіття // Економіка України. – 1997. – 
№3. – С. 47 – 55.  

4. Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: 
http://kharkivoda.gov.ua. 

 
 
УДК 911.3                      Людмила Нємець, Юрій Кандиба 
 

ЕВОЛЮЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В СИСТЕМІ ПАРАДИГМ 
 

 У статті проаналізовано парадигми географічної науки. Показано місце та особливості розвитку 
суспільної географії у межах кожної парадигми. Окреслено основні завдання суспільної географії у світлі гео-
формаційної парадигми. 
 Lyudmyla Nemets, Yuriy Kandyba. Evolution of social geography in system of paradigms. The para-
digms of the geographical science are in the article analysed. The place and is shown feature of development of social 
geography within the framework of each paradigm. The main tasks of social geography are in light geoformations para-
digms planned. 

 
Актуальність. Розвиток суспільної 

географії в Україні вимагає дослідження її 
еволюційних змін з метою визначення та 
обґрунтування можливих перспективних 
напрямків її розвитку. Це особливо актуа-
льно в сучасних умовах розбудови незалеж-
ної України, коли суспільна географія ви-
йшла за межі суто ідеологічних рамок прав-
лячого режиму, позбавилась впливу радян-
ських наукових шкіл та водночас відкрила 
надбання світової науки. Мова йде про ево-
люцію колишньої радянської економічної 
географії через низку перетворень: форму-
вання сьогодні теоретико-методологічних 
засад суспільної географії, а в її структурі – 
соціальної, політичної та інших напрямків. 

Аналіз попередніх досліджень. 
Останнім часом проблеми розвитку геогра-
фічної науки досить широко висвітлюються 
в науковій літературі. Зокрема, в науково-
теоретичному часописі «Історія української 
географії» відкриваються забуті імена, ідеї 
та розробки видатних діячів у галузі гео-
графічної науки. Посібник Я.І. Жупанського 
«Історія географії в Україні» став своєрід-
ним синтезом знань про історичні засади 
формування та розвитку географічної науки. 
Велику роботу з дослідження персоналій 
української суспільної географії, аналізу 
спадщини видатних українських вчених 
проводять О.І. Шаблій, О.І. Вісь так, М.Д. 
Пістун та інші науковці.  

Постановка проблеми дослідження. 
Незважаючи на значну кількість публікацій, 
більшість із них висвітлюють історичні осо-
бливості географічної науки, недостатньо 
акцентуючись на механізмах її розвитку. 
Ще недостатньо проаналізовано еволюційні 
зміни в суспільній географії, що є метою 
нашого дослідження. Основними завдання-
ми дослідження є: проведення аналізу пара-
дигм географічної науки; виявлення місця 
та особливостей розвитку суспільної гео-
графії в системі парадигм, визначення перс-
пективних завдань суспільної географії у 
світлі формування сучасних наукових пара-
дигм. 

Виклад основного матеріалу. Розви-
ток науки за сучасними уявленнями розгля-
дається як зміна парадигм. За Т. Куном, па-
радигма – це «визнані всіма наукові досяг-
нення, які протягом певного часу дають на-
уковому співтовариству модель постановки 
наукових проблем та їх розв’язання» [5, 
с.11]. Парадигми в науці відіграють роль 
постановки і розв’язання дослідницьких за-
вдань, вони являють собою той фундамент, 
на якому будується і розвивається наука.  

 Рушійними силами розвитку науки 
виступають, з одного боку, наукове співто-
вариство, стан і рівень світогляду передових 
науковців і вибудовані ними парадигми 
(внутрішні причини), з другого – соціальне 
замовлення та стан розвитку наук в цілому 
(зовнішні фактори) [6]. Стосовно розвитку 
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географії, у науковому співтоваристві не 
існує загальноприйнятої думки щодо існу-
вання тих чи інших парадигм. Цікавою і ко-
рисною для подальших досліджень здається 
порівняльна характеристика стадій і голо-
вних парадигм в географії (таблиця), розро-
блена російським географом В.Ю. Малаше-
нковим. 

Розглянемо, як «вписується» суспільна 
географія в дану систему парадигм. До се-
редини XVII ст. панувала описово-
країнознавча парадигма, що відповідала як 
рівню розвитку науки, так і потребам того-
часного суспільства. Головним завданням 
географії був опис і картографування нових 
земель, причому природнича та суспільна 
складові не розділялись, хоча здебільшого 
описи мали суспільно-географічний харак-
тер. Це пояснювалося історично майже ви-
ключно прикладним значенням географії як 
«служниці» мореплавства і торгівлі, особ-
ливо в епоху Великих географічних від-
криттів. Взагалі для епох античного світу, 
Середньовіччя та Відродження був характе-
рний акцент на розвиток особистості, що 
знаходило відображення у філософії, а та-
кож в інших галузях знання, зокрема в гео-
графії, яка мала здебільшого антропоцент-
ричні, соціогеографічні в сучасному розу-
мінні риси.   

З середини XVII і до кінця ХІХ ст. в 
географії розвивається хорологічна паради-
гма, обґрунтування якої дав І. Кант, а роз-
винув К. Ріттер. Слід зазначити, що хороло-
гічна парадигма панувала в європейській, 
зокрема німецькій, географії до середини 
ХХ ст., де її послідовником був А. Геттнер. 
Для цього періоду був характерним поворот 
до поглибленого вивчення природних явищ, 
дослідження  являли собою здебільшого 
компонентний аналіз та спробу встановити 
взаємозв’язки географічних об’єктів і явищ 
на конкретних територіях. Такий компонен-
тний підхід до досліджуваних явищ сприяв 
диференціації географії, в якій виділилась, 
зокрема, антропогеографія та політична гео-
графія (в Європі), економічна географія (в 
Росії).  

Розпорошене вивчення окремих ком-
понентів земної поверхні на окремих тери-

торіях шляхом опису та аналізу позбавляло 
дослідника можливостей цілісно сприймати 
об’єкт дослідження. Тому наприкінці ХІХ 
ст. в російській географії зароджується гео-
комплексна парадигма, біля витоків якої 
стояв В.В. Докучаєв. Ідеї взаємозв’язку всіх 
компонентів на земній поверхні орієнтували 
географів на вивчення саме відношень та 
зв’язків між ними в межах геокомплексів. 
Геокомплексна парадигма набула найбіль-
шої популярності в російській, а згодом у 
радянській природничій географії. В радян-
ській економічній географії вона знайшла 
втілення в 30-х роках ХХ ст. в районно-
комплексному підході та вченні про терито-
ріально-виробничі комплекси, і розвивалася 
під впливом ідей М.М. Баранського та М.М. 
Колосовського. Для цього періоду характе-
рним було поглиблення процесів диферен-
ціації в географічній науці, все більше «роз-
ходження» фізичної та економічної геогра-
фії [2].Створення теорії систем та розвиток 
кібернетики створили підґрунтя для форму-
вання геосистемної парадигми в географії, а 
загострення екологічних проблем у другій 
половині ХХ ст. стало тим соціальним за-
мовленням, що спонукало географів глибше 
підійти до дослідження взаємозв’язків у си-
стемі «природа – населення – господарст-
во». На відміну від геокомплексів, геосис-
теми розглядаються як просторово-часові 
утворення, що характеризуються структу-
рою і динамікою розвитку. Саме геосистем-
на парадигма створила передумови для ін-
теграції природничої та суспільної гілок 
географічної науки з метою спільного 
розв’язання екологічних проблем. У струк-
турі економічної географії починає виділя-
тися соціальна складова, що пізніше пере-
творило економічну географію в економічну 
та соціальну. В останній населення і госпо-
дарство розглядаються як рівнозначні 
об’єкти дослідження у географічному прос-
торі, а саме населення виступає не лише в 
якості трудових ресурсів і «придатку» гос-
подарства, а й як споживач матеріальних та 
духовних цінностей, хоча досить довго за 
радянські часи це носило більш декларатив-
ний характер. 



Таблиця 
Порівняльна характеристика стадій і головних парадигм в географії (за [6]) 

Стадія 
V ст. до н.е. – 

середина ХVІІ ст. 
Середина ХVІІ – 
кінець ХІХ ст. 

Кінець ХІХ – 
середина ХХ ст. 

Середина ХХ ст. – 
до цього часу 

Перспективна  
стадія 

Парадигма Описово-
країнознавча 

Хорологічна  
(геокомпонентна) 

Геокомплексна Геосистемна Геоформаційна 

Соціальне  
замовлення 

Відкриття і опис  
нових земель 

Поглиблене  
територіальне  
вивчення земної  
природи 

Необхідність синтезу 
наукових знань про 
Землю 

Розв’язання  
екологічних проблем,  
що загострилися 

Проблеми  
геопрогнозування та 
оптимізації природ-
ного середовища 

Стан  
загальнонаукової  
теорії 

Нерозчленованість 
природознавства і 
філософії 

Розквіт емпіричного 
природознавства,  
механістична картина 
світу 

Загальне визнання 
еволюції природи. 
Відкриття теорії  
відносності 

Створення загальної 
теорії систем, розви-
ток інформатики і 
кібернетики  

Розвиток ідей глоба-
льного еволюціоніз-
му, створення теорії 
дисипативних струк-
тур і синергетики 

Тип просторово-
часових відношень 
геооб`єктів (ГО) 

Топологічний Механічний Генетичний Функціональний Коеволюційний 

Предмет науки Країни – ділянки  
земної поверхні з  
тілами і явищами на 
них 

Хоріони (райони) – 
конкретні простори 
земної поверхні з  
певним геокомпонен-
тним складом і  
будовою 

Геокомплекси – стій-
кі територіальні  
поєднання генетично 
взаємопов’язаних 
геокомпонентів 
(морфоструктур)  

Геосистеми - функці-
онально-цілісні прос-
торово-часові утво-
рення взаємодіючих 
структурних частин 

Геоформації - сукуп-
ності різновпорядко-
ваних геосистем, що 
розвиваються в  
єдиних просторово-
часових (формацій-
них) полях 

Концепція  
геопростору (ГП) 

Концепція  
топопросторово-
геопросторового  
місцеположення тіл і 
явищ на земній  
поверхні 

Концепція абсолют-
ного простору (мо-
нопростору). ГП – 
вмістилище всіх ма-
теріальних об’єктів 
 
 

Концепція  
поліпростору: ГП – 
історично визначена 
сукупність просторо-
вих відношень між 
ГО 

Концепція єдиного 
простору – часу: ГП - 
сукупність єдиних 
просторово-часових 
відношень між ГО 

Концепція геополя: 
ГП – формаційне  
поле геооб`єктів 
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Продовження таблиці 

Головний науковий 
підхід 

Статистико-описовий Описово-
морфологічний  
(класифікаційний) 

Морфо-генетичний 
(комплексний) 

Структурно-
функціональний і 
структурно-
динамічний  
(системний) 

Системно-
парагенетичний  
(формаційний) 

Проблемно-
тематичне ядро  
концептуально-
теоретичного і  
методологічного  
поля науки 

Проблеми устрою 
земної поверхні 

Проблеми причинно-
сті і взаємозалежнос-
ті географічних явищ 
і об’єктів  

Виявлення  
динамічної сутності  
геокомплексів  
і проблема меж 

Проблеми  
поліструктурності 
географічної  
реальності і еволюції 
геосистем 

 

Проблемно-
тематична периферія 
концептуально-
теоретичного і  
методологічного  
поля науки 

Опис і картографу-
вання ГО 
 

Компонентний аналіз 
конкретних терито-
рій 
 

Проблеми виділення, 
опису і ранжування 
геокомплексів 
 

Проблеми  
організації, функції і 
динаміки геосистем 
 

 

 



В рамках геосистемної парадигми не 
завжди видається можливим прогнозувати 
розвиток надскладних геосистем, що харак-
теризуються динамічністю, незамкненістю, 
нерівноважністю, нелінійністю розвитку [4]. 
Для цього необхідно шукати новий науко-
вий підхід, який би синтезував знання про 
системи та їх еволюційний розвиток. Таким 
може стати синергетичний підхід, який до-
зволить не лише вивчати взаємозв’язки та 
особливості функціонування геосистем, а й 
прогнозувати їх розвиток. Заміст традицій-
них землеописів та землезнань на передній 
план виходить геопланування – впорядку-
вання земної поверхні за допомогою гео-
графічної теорії та географічних методів, 
облаштування середовища життєдіяльності 
людей [7].  

Отже, в кінці ХХ ст. формується нова 
парадигма географічної науки – геоформа-
ційна [6]. Як приклад розглянемо нові нау-
кові уявлення про регіон. Обмеженість су-
часних економіко-правових поглядів на ре-
гіон виявляється в тому, що вони охоплю-
ють лише фізичну (щільну) складову його 
реальності як складної суспільної територі-
альної системи, нехтуючи іншою складовою 
(тонкою) – соціально-економічним полем 
регіону. Тому регіон у світлі геоформацій-
ної парадигми має розумітися як складна 
соціально-економічна система, що має дво-
яку будову – складні системні об'єкти та со-
ціально-економічне поле [3].  

Суспільна географія у світлі геофор-
маційної парадигми має вирішувати такі за-
вдання:  

- розробка суспільно-географічних основ 
концепції стійкого розвитку; 

- створення суспільно-географічних засад 
територіального управління та регіона-
льної політики; 

- створення суспільно-географічних основ 
концепції інтегрального потенціалу те-
риторії країни та шляхів його раціональ-
ного використання; 

- розробка принципів поліпшення еколо-
го-географічної ситуації в країні та в 
окремих регіонах; 

- створення теорії географічного маркети-
нгу [1].  
Глобальні виклики, загострення соціа-

льно-геоекологічної кризи на початку ХХІ 
ст. вимагають зовсім нових підходів до до-
слідження соціогеосистем різного ієрархіч-
ного рівня. Науки про суспільство та приро-
ду відповідають на зміну соціального замо-
влення розширенням своєї об`єктно-
предметної області дослідження, зміною 
наукових парадигм.  
Суспільна географія в цілому і соціальна її 
гілка, зокрема, формує нову парадигму – 
інформаційно-ноосферну, бо це відповідає 
завданню про необхідність зміни менталіте-
ту сучасного соціуму, дослідження склад-
них демографічних процесів, виникнення 
явищ тероризму, розповсюдження нових 
хвороб тощо. Завдання це надскладне, і 
проблема формування нової парадигми по-
требує окремого дослідження. 
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УДК 911.3                                                                          Костянтин Нємець  
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІОГЕОСИСТЕМ 
 

У статті виконано аналіз деяких сучасних підходів до моделювання різних підсистем соціогеосистем. 
Констатується, що ефективно використовуються для вирішення прикладних задач локальні моделі окремих 
процесів або компонентів соціогеосистем. Для побудови інтегральної моделі соціогеосистем пропонується 
застосування інформаційного підходу, який дозволяє еквівалентно порівнювати за допомогою понять теорії 
інформації різні за фізичною природою процеси і явища. 

В статье выполнен анализ некоторых современных подходов к моделированию различных подсистем со-
циогеосистем. Констатируется, что эффективно используются для решения прикладных задач локальные 
модели отдельных процессов или компонентов социогеосистем. Для построения интегральной модели социоге-
осистем предлагается использование информационного подхода, который позволяет эквивалентно сравнивать 
с помощью понятий теории информации различные по физической природе процессы и явления. 

Kostantin Niemets. The informational Approach to the Modeling of the Sociogeosystems. In the article 
some modern approaches to the modeling of diverse subsystems of sociogeosystems are analyzed. It is ascertained that 
local models of the separate processes or components of sociogeosystems are effectively used for solution of the applied 
problems. Using informational approach is offered to build integral models of the sociogeosystems. It allows comparing 
equivalently by means of concepts of the theory of the information various processes by the physical nature and the 
phenomena. 

 
Поняття соціогеосистеми (СГС) впер-

ше запропоновано у роботі [1] і на сьогодні 
є найбільш загальним системним поняттям 
суспільної географії, яке об’єднує у собі 
природні, господарські і соціальні компоне-
нти, що мають складні стохастичні взаємо-
зв’язки, багаторівневу ієрархічну структуру 
і майже несинхронізовану динаміку. З точки 
зору можливості формалізації будь – яка 
СГС частіше всього є складною, відкритою, 
погано організованою або самоорганізова-
ною, керованою зовні або самокерованою 
системою з великою кількістю прямих і 
зворотних зв’язків.  

Враховуючи гетерогенність і склад-
ність СГС, загальний цілісний опис і моде-
лювання їх структури, функціонування, по-
ведінки, розвитку тощо засобами сучасної 
науки є неможливим. Це зумовлює компо-
нентне дослідження СГС, тобто, вивчення 
або моделювання окремих підсистем. До-
сить повний аналіз і огляд таких локальних 
моделей різних компонентів СГС наведено, 
наприклад, у роботах [2 - 7]. З точки зору 
сучасної синергетичної парадигми такий 
підхід є дещо застарілим. Обмеження лока-
льних моделей стосовно діючих факторів, а 
також «різнобій» вхідних і вихідних пара-
метрів окремих підсистем практично уне-

можливлюють створення єдиної замкненої 
системи локальних моделей, яка була б 
спроможна більш – менш повно описати 
поведінку СГС. Зрозуміло, що координати 
фазового простору для опису траєкторії 
розвитку, наприклад, природних і соціаль-
них систем не співпадають. Це також част-
ково стосується локальних моделей однієї 
підсистеми, але на різних ієрархічних рів-
нях, бо параметри порядку в них змінюють-
ся в залежності від рівня узагальнення.  

Якщо застосування локальних моде-
лей цілком виправдане і навіть необхідне 
для вирішення прикладних задач (напри-
клад, прогнозування стану окремої підсис-
теми, дослідження її функціонування, уточ-
нення її параметрів тощо), то для з’ясування 
питань розвитку СГС у цілому потрібно 
знаходити підходи до узгодження всіх па-
раметрів локальних моделей і конструю-
вання інтегральної моделі СГС. Інтегральні 
моделі стають необхідними, зокрема, у за-
дачах управління мультисистемами приро-
докористування, при аналізі перспектив 
розвитку СГС аж до глобального рівня то-
що. Актуальність таких задач зумовлена, 
перш за все, глобалізацією всіх процесів у 
біосфері, а також необхідністю наукового 
аналізу траєкторії розвитку різних СГС для 
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визначення можливих наслідків природоко-
ристування і знаходження шляхів подолан-
ня негативних тенденцій у взаємодії суспі-
льства і природи.  

Особливість нинішнього періоду роз-
витку глобальної СГС полягає у тому, що 
порушення балансу між антропогенним 
впливом і здатністю природних систем до 
самовідновлення досягло критичної межі, за 
якою траєкторія СГС може стати несуміс-
ною з існуванням «збурювача» - людини. 
Отже, стала очевидною нагальна потреба у 
прийнятті і реалізації швидких і енергійних 
заходів для виправлення критичної ситуації 
і встановлення контролю за функціонуван-
ням СГС різних рівнів. Інакше, якщо роз-
глядати на нинішньому етапі головною ме-
тою розвитку кожної СГС відновлення по-
рушеної рівноваги між природними і соціа-
льними системами, то управління в СГС по-
винне привести до когерентної дії всіх під-
систем і компонентів стосовно цієї мети. А 
для цього необхідно створити такий фазо-
вий простір, у якому релевантні компоненти 
і зв’язки всіх підсистем (контрольовані 
змінні у сукупності локальних моделей) бу-
дуть слугувати координатами. На наш по-
гляд, поєднання локальних моделей у тер-
мінах речовини та енергії є на сьогодні над-
то складним завданням - важко уявити аде-
кватну структурі СГС інтегральну модель із 
сотень або тисяч диференційних рівнянь, 
яка була б дієздатною. 

В процесі управлінні діє фундамента-
льний принцип необхідної розмаїтості, згід-
но з яким суб’єкт управління стосовно ме-
ханізму управління повинен мати розмаї-
тість, не меншу від розмаїтості об’єкту 
управління. В природокористуванні цей 
принцип вимагає обсягу інформаційного 
ресурсу суспільства, хоча б еквівалентного 
кількості структурної інформації природних 
систем, що є, на жаль, недосяжним. Як на-
слідок цього, суспільство вимушене суттєво 
схематизувати природні системи, тобто, 
представляти їх у спрощеному, схематич-
ному вигляді. При цьому нелінійні стохас-
тичні зв’язки між компонентами СГС гра-
нично спрощуються і апроксимуються лі-
нійними детермінованими математичними 
залежностями. Складна гетерогенна струк-
тура природних систем подається у гомо-

генному або квазігомогенному вигляді, їх 
реальні фізичні параметри замінюються так 
званими ефективними параметрами, які ду-
же наближено відображають дійсність. Різні 
за фізичною природою компоненти СГС 
підлягають впливові величезної кількості 
чинників, які розрізняються за частотою, 
інтенсивністю і режимом дії. В локальних 
моделях кількість діючих чинників (параме-
трів процесів) обмежується першими оди-
ницями, у кращому випадку десятком, а їх-
ня дія враховується граничними умовами, 
які теж є дуже схематичними. Все це знач-
ною мірою спотворює оригінальні природні 
системи у примітивному модельному уяв-
ленні і унеможливлює детальний аналіз 
СГС. Слід підкреслити, що це є наслідком 
обмеженості інформаційного ресурсу суспі-
льства, який принципово не може досягнути 
рівня структурної інформації природних і 
соціальних систем. Тому спроби управління 
мультисистемами природокористування при 
непомірно зростаючих соціальних потребах 
суспільства і відсутності необхідного інфо-
рмаційного ресурсу нагадують дії слона у 
посудній лавці. 

До згаданих вище принципових про-
блем побудови локальних та інтегральних 
моделей компонентів СГС ще слід додати 
низку проблем методологічного і технічно-
го характеру. Перш за все, це проблема 
прийняття і реалізації управляючих рішень. 
Коли на множину науково обґрунтованих 
альтернатив проектується директивне ба-
чення проблеми через окуляри чиновників, 
уповноважених приймати рішення але не 
фахівців у даних питаннях, пріоритети і 
критерії відбору зміщуються у бік непрофе-
сіоналізму. Наявність у структурі управля-
ючих рішень суб’єктивних, ідеологічних і 
волюнтаристичних (індивідуальних, колек-
тивних або соціальних) складових істотно 
зменшує їхню ефективність і часто – густо є 
причиною техногенних катастроф. Історія 
суспільства, на жаль, має чимало прикладів 
цього. 

Інша, не менш важлива проблема – 
вибір мети, цілей і стратегії управління [1, 
8]. Принципово можливі три стратегії регу-
лювання СГС:  

- стабілізаційна, коли необхідно під-
тримувати певний стан об’єкту управління; 
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- програмного управління, коли виб-
рана траєкторія розвитку об’єкту управлін-
ня і потрібно утримувати його рух за цією 
траєкторією; 

- рефлективна, коли вибір управляю-
чих рішень залежить від поточного стану 
об’єкту управління і зовнішнього середо-
вища. 

Якщо стабілізація стану СГС є інтуї-
тивно зрозумілою і порівняно легко досяга-
ється при наявності необхідних ресурсів, то 
стратегія програмного управління, 
пов’язана з переводом системи в інший 
стан, вимагає дуже серйозного наукового 
обґрунтування. Враховуючи значну інер-
ційність і стійкість природних систем [4, 9], 
потрібні неабиякі ресурси для зміни приро-
дної траєкторії їхнього розвитку, ще важче 
виправити помилки в управлінні ними. Реф-
лективна стратегія управління вимагає на-
явності досконалого наукового апарату, 
який спроможний неперервно аналізувати 
стан СГС і оперативно знаходити оптима-
льні управляючі рішення. У певному сенсі 
рефлективна стратегія є поєднанням попе-
редніх двох стратегій, бо в ній можуть чер-
гуватися фази стабілізації об’єкту управлін-
ня і програмного управління ним. 

При узгодженні локальних моделей 
виникає проблема вибору вхідних і вихід-
них векторів керованих підсистем. У лан-
цюгу взаємопов’язаних процесів часто вихі-
дні параметри попередніх є вхідними для 
наступних. Наприклад, розвиток глобальних 
процесів у біосфері неминуче впливає на 
спрямування, інтенсивність і результати 
більш локальних процесів. При наявності 
цілеспрямування в мультисистемі природо-
користування саме через такі ланцюги по-
токів інформації можливе досягнення кін-
цевої мети. Отже, вибір оптимального скла-
ду і структури вхідного і вихідного векторів 
об’єктів управління є однією з найважливі-
ших умов ефективного управління. Але ця 
проблема, у свою чергу, залежить від спо-
стережності і керованості природних і соці-
альних систем [4], а також від техніко – 
технологічних можливостей суспільства, які 
є невід’ємною частиною інформаційного 
ресурсу. Отримання моніторингової інфор-
мації взагалі є принципово необхідною умо-
вою накопичення інформаційного ресурсу 

суспільства. Системи моніторингу, якими 
володіє суспільство, як суб’єкт управління, 
повинні мати просторово – часові парамет-
ри, адекватні складності і поведінці керова-
них систем. Враховуючи, що спостереж-
ність і керованість систем може бути функ-
цією їхнього стану, виникають особливі ви-
моги стосовно гнучкості і мобільності моні-
торингу, його адаптованості до характеру 
затребуваної інформації. Таким чином, ре-
презентативність, чутливість і роздільна 
здатність моніторингового апарату суспіль-
ства значною мірою визначає можливість 
отримання наукової інформації і підвищен-
ня рівня інформаційного забезпечення при-
родокористування.  

Отже, сучасні методи моделювання 
дають можливість створювати локальні мо-
делі окремих підсистем і компонентів, які 
задовольняють потреби прикладних дослі-
джень, але не відповідають вимогам моде-
лювання СГС у цілому. На наш погляд, у 
першому наближенні для побудови інтегра-
льних моделей СГС можна застосувати ін-
формаційний підхід.  

Інформаційний обмін в природних і 
соціальних системах є найбільш загальним 
процесом [4, 10, 11], завдяки чому різні за 
фізичною природою процеси і явища можна 
еквівалентно порівнювати в термінах теорії 
інформації. Це дає можливість створити 
універсальну інформаційну шкалу, за допо-
могою якої можна «вимірювати» різні під-
системи і компоненти СГС. Найбільш перс-
пективне для цього використання різних 
модифікацій інформаційної ентропії, яка є 
мірою невизначеності або неорганізованості 
системи. Оберненою до неї є величина 
структурної інформації.  

У процесі інформаційного обміну сис-
тем між собою або із зовнішнім середови-
щем вони одночасно сприймають і віддають 
інформацію. При цьому принципово мож-
ливі три ситуації: 

1. Система сприймає і віддає однакову 
кількість інформації без накопичення або 
втрати власної інформації. У цьому випадку 
вона є простим транслятором, не змінює 
свій стан і є індиферентною у процесі інфо-
рмаційного обміну. 

2. Система сприймає більше інформа-
ції, ніж віддає. Внаслідок цього збільшуєть-
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ся її організованість – вона прогресує, зрос-
тає кількість власної інформації. 

3. Система віддає більше інформації, 
ніж отримує. У цьому випадку зростає її ен-
тропія і система деградує. 

Виходячи із зазначених особливостей 
інформаційного обміну, можна зробити ви-
сновок, що системи, здатні сприймати і за-
своювати більшу кількість інформації, дося-
гають прогресивного розвитку за рахунок 
інших систем. У загальній теорії систем це 
положення постулюється як принцип кон-
куренції систем. Отже, у складній системі 
(наприклад, мультисистемі природокорис-
тування) частина її компонентів або підсис-
тем захоплює більше інформації і завдяки 
цьому збільшує свою структурну організо-
ваність, вдосконалюється і розвивається 
прогресивно. Інші підсистеми, втрачаючи 
власну інформацію, деградують. В сучасних 
СГС різних ієрархічних рівнів саме соціаль-
ні підсистеми більш швидкими темпами на-
копичують інформацію і завдяки цьому 

швидко розвиваються. Природні ж системи, 
які створювалися протягом геологічного ча-
су і мають значно повільнішу динаміку, не 
мають змоги отримувати більші обсяги ін-
формації і тому розвиваються повільно або 
ж деградують під впливом активних соціа-
льних компонентів. Порушення рівноваги 
між соціальними і природними системами у 
процесі інформаційного обміну, очевидно, є 
одним із важливих чинників розвитку гло-
бальної соціально – екологічної кризи. 

Таким чином, порівнюючи динаміку 
інформаційної ентропії або структурної ін-
формації окремих компонентів СГС, можна 
робити висновок про напрямок їхнього роз-
витку і коригувати управління через техно-
генні підсистеми чи елементи відповідно до 
поставленої мети. В умовах наростаючої 
глобальної соціально – екологічної кризи 
такою метою має стати гармонізація взає-
мовідносин суспільства і природного сере-
довища. 
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УДК. 911.3                                                                                         Людмила Нємець 
 
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ОСВІТИ ДЛЯ СТІЙКОГО  

РОЗВИТКУ 
 
Розглянуто актуальні питання переходу сучасної цивілізації до моделі стійкого розвитку; місце і роль 

суспільної географії в дослідженні проблем стійкого розвитку та їх вирішенні; особливості розвитку системи 
освіти для стійкого розвитку; проблеми та перспективи української системи освіти і можливості географіч-
ної освіти у цьому аспекті. 

Людмила Немец. Общественно-географические основы образования для устойчивого развития. 
Рассматриваются актуальные вопросы перехода современной цивилизации на модель устойчивого развития; 
место и роль общественной географии в изучении проблем устойчивого развития и их решении; особенности 
развития системы образования для устойчивого развития; проблемы и перспективы украинской системы об-
разования и возможности географической науки в этом аспекте.  

Liudmyla Niemets. Social-geographical bases of education for sustainable development. Pressing questions 
of transition of a modern civilization to sustainable development model, a place and a role of public geography in 
studying problems of sustainable development and their decision, features of development of an education system for 
sustainable development, problems and prospects of the Ukrainian education system and an opportunity of a 
geographical science in this aspect are considered. 

 
Актуальність теми. Сьогодні світ 

переживає цивілізаційний конфлікт, витоки 
якого починаються на межі взаємодії суспі-
льства та природи, але все більше він захоп-
лює соціальну сферу і стосується життєдія-
льності й майбутнього кожного мешканця 
Землі. Прояви екологічної катастрофи, зли-
денність та нестабільність, незахищеність 
життя мільйонів людей, демографічні нега-
разди, війни та конфлікти на тлі етнічних, 
релігійних, політичних, економічних про-
блем призводять розвитку соціальних конф-
ліктів, в які втягується населення всієї пла-
нети. Життя майбутніх поколінь взагалі 
знаходиться під загрозою. Головна пробле-
ма в тому, що людство, маючи розум для 
створення могутнішої за сили природи зброї 
та техніки, поставила на своє служіння най-
новітніші технології, стала, за словами В. 
Вернадського, могутньою геологічною си-
лою, але спрямувала все це не на користь 
собі і потомкам, а на боротьбу з природою 
та зі своїм соціальним оточенням, Численні 
приклади типу ЧАЕС тому підтвердження. 

Отже, все більш очевидними і нагаль-
ними стають невідкладні стратегічні задачі 
сучасної цивілізації. По – перше, потрібна 
термінова зміна пріоритетів, розроблення 
нової стратегії розвитку сучасної цивіліза-
ції. По - друге, соціум вимагає перетворень, 
його розум повинен поєднатися з мудрістю, 
зазнати глобальних змін, стати більш лоя-
льним і терпимим по відношенню до вели-
кого різноманіття і багатства світових куль-

тур, що взаємно збагачують і доповнюють 
одна одну. По - третє, необхідне перетво-
рення особистісної і суспільної свідомості і 
формування ноосферно - орієнтованого ін-
тегрального (глобального) менталітету со-
ціуму [1].  

Зазначені задачі можуть бути вирішені 
тільки через стрімкий розвиток науки, а го-
ловне – через систему освіти і виховання, 
яка стає одним з головних двигунів прогре-
су, еволюції людства на засадах формуван-
ня ноосфери. Ніякими іншими способами, 
технічними засобами змінити ментальні на-
станови, підвищити духовність окремої лю-
дини і соціуму в цілому не можливо. Зміни 
в свідомості, менталітеті, ставленні людини 
до собі подібних, природи, суспільства, 
майбутнього планети - це стратегічні пи-
тання, на які може дати позитивну відповідь 
лише система освіти для стійкого розвитку, 
бо нинішня освіта продовжує активно 
„культивувати” жорсткий антропоцентризм, 
розвиваючи на цій основі споживацькі якос-
ті людини. 

Вживаючи поняття «освіта для стійко-
го розвитку», необхідно відзначити, що сві-
товою спільнотою на початку ХХІ століття 
панацеєю для її виживання визнана концеп-
ція стійкого розвитку, але не тому, що це 
дійсно єдиний, безумовний вихід з глобаль-
ної соціально - геоекологічної кризи, а тому, 
що альтернативи  йому і часу сьогодні у 
людства просто немає. Потрібна перерва у 
цій страшній гонці технологій, наукових 
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досягнень для тиску на навколишнє приро-
дне середовище, темпах розвитку соціаль-
них та військових конфліктів тощо, щоб ви-
робити засади нової цивілізаційної паради-
гми розвитку сучасної цивілізації, котра за-
безпечить виживання населення Землі сьо-
годні і в майбутньому. 

Метою та завданнями даного дослі-
дження є обґрунтування ролі суспільної 
географії в формуванні засад освіти для 
стійкого розвитку, проведення  аналізу осо-
бливостей концепції стійкого розвитку, ста-
ну, можливостей та перспектив системи 
освіти, в тому числі і географічної для її ре-
алізації. Отже, маємо з’ясувати головні пи-
тання про: основні засади концепції стійко-
го розвитку як панацеї для виживання люд-
ства; проблеми системи освіти, яка не може 
далі  вдало і ефективно виконувати сучасне 
соціальне замовлення на зміну менталітету 
соціуму; поняття, напрямки розвитку освіти 
для стійкого розвитку; роль та місце суспі-
льної географії в становленні освіти для 
стійкого розвитку. 

Особливості попередніх досліджень 
з даної тематики випливають з того, що 
стійкий розвиток - лише один з можливих 
напрямків розвитку суспільства у біосфері; 
існує багато різних поглядів на визначення 
та обґрунтування поняття «стійкий розви-
ток», що є перекладом з англійської 
sustainable development.  В багатьох країнах 
світу, в тому числі і в Україні, відсутні на-
ціональні, законодавчо закріплені концепції 
стійкого розвитку, що значно утруднює їх 
запровадження  в системи державного 
управління, зокрема освіти на різних ієрар-
хічних рівнях. Географи України відносно 
недавно почали займатися питаннями стій-
кого розвитку та освіти для стійкого розви-
тку. Аналіз зазначених питань детально роз-
глядається в публікаціях автора на цю тему 
[1].  

Викладення основного змісту дослі-
дження. Глобалізований світ стає все більш 
нестійким і нестабільним, стрімко зростає 
диференціація країн світу, поділ на багатих 
та бідних. Захід у вигляді країн «золотого 
мільярду» вже забезпечив собі інформацій-
но - технологічну перевагу у світі, що ста-
вить інші країни в залежність від нього. Це 
одне із найбільш непереборних і гострих 

протиріч сучасного глобального соціуму, 
наслідки якого дуже важко прогнозувати. 
Формується соціо-технологічне середовища  
на основі світової системи Інтернет, що є 
основою інформаційного суспільства, яке 
вже є реальністю, стає все більш строкатим 
в межах географічного простору-часу. Не-
безпечним є саме інформаційна перевага 
одних країн над іншими, яка й забезпечує 
сьогодні переваги досягнень глобалізації 
для окремих країн і зубожіння та відставан-
ня для багатьох інших. Нерівномірний ін-
формаційний розвиток країн світу створює 
реальну загрозу для стійкого розвитку гло-
бального соціуму [2]. Саме інформаційно - 
технологічна та економічна перевага розви-
нутих країн Заходу зумовила зростання со-
ціальної нерівності. Одним з показників со-
ціальної нерівності є відношення доходів 
20% населення планети, що проживає у роз-
винутих країнах до 20% доходів населення 
найбідніших країн. 

За даними Н.М. Римашевської, більше 
одного мільярда людей планети не мають 
можливості задовольняти свої елементарні 
потреби, а з 4,8 млрд. людей, які прожива-
ють в розвиваючих країнах, майже третина 
не мають вільного доступу до чистої питної 
води, позбавлені санітарно-гігієнічних умов 
життя, чверть – не мають нормального жит-
ла, п’ята частина дітей не відвідує школу, а 
одна третина з них відстає від ровесників за 
показниками фізичного та розумового роз-
витку через недоїдання. Центральною про-
блемою глобалізованої економіки, за дани-
ми Женевської конференції ООН з питань 
соціального розвитку (2000) є проблема ду-
же нерівномірного розподілу доходів [3].  

Основи концепції стійкого розвитку 
були започатковані ще у середині ХХ сто-
річчя. Важлива роль у цьому належить 
ООН. В 1949 році під егідою ООН пройшла 
Перша, а в 1955 році - Друга міжнародні на-
уково-технічні конференції з охороні при-
роди. У 1962 році Генеральна Асамблея 
ООН прийняла спеціальну резолюцію „Еко-
номічний розвиток і охорона природи”. В ці 
ж роки починає активно діяти відомий Рим-
ський клуб, започаткований Ауреліо Печчеї, 
під егідою якого відомі вчені розробили ни-
зку проектів розвитку сучасної цивілізації. 
Достатньо зазначити хоча б такі, як „Світо-
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ва динаміка” Дж. Форрестера, „Межі росту” 
Д. Медоуза, „Людство біля поворотної ме-
жі” М. Месаровича і Е. Пестеля. Ці й інші 
доповіді, що не позбавлені похибок і деяких 
неточностей у прогнозуванні різних аспек-
тів взаємопов'язаного розвитку суспільства і 
природи, відіграли головну освітню і пропа-
гандистську роль, бо розбудили громадську 
думку, привертаючи увагу до проблем на-
вколишнього середовища, майбутнього біо-
сфери і місця у ній людини, як біологічної 
та соціальної істоти. 

Створення та робота Міжнародної 
Комісії з довкілля і розвитку під керівницт-
вом прем'єр - міністра Норвегії Гру Харлем 
Брундтланд (1983 – 1987 роки) – новий етап 
в прогнозуванні майбутнього розвитку ци-
вілізації. Після закінчення її діяльності 
Оксфордським університетом був опубліко-
ваний звіт під загальною назвою „Наше за-
гальне майбутнє”, де чітко було показано 
неможливість вирішення екологічних про-
блем поза її зв'язком із соціально - економі-
чними та політичними проблемами. 

У червні 1992 року в Ріо – де - Жаней-
ро Конференція ООН з довкілля і розвитку, 
розглянувши підсумків міжнародної діяль-
ності з охорони навколишнього середовища 
за двадцять років після Стокгольмської 
конференції, прийняла Декларацію про 
принципи політики у галузі охорони навко-
лишнього середовища й розвитку і Порядок 
денний на ХХI сторіччя, які представляють 
програму дій у галузі довкілля на майбутнє 
століття у вигляді Концепції стійкого роз-
витку. З цього моменту проблема стійкого 
розвитку по - справжньому отримала нове 
політичне, соціально-економічне, а не лише 
екологічне звучання. У світі відбувається 
справжній „бум” стійкого розвитку, росте 
кількість публікацій вчених, журналістів, 
політичних діячів, створюються численні 
міжнародні організації та спілки, науково - 
дослідні центри, розробляються програми 
дій щодо переходу до стійкого розвитку. 
Проте проблем і непорозумінь в цьому ас-
пекті не стало менше, бо існують різні під-
ходи, наприклад до визначення показників 
стійкого розвитку, що можуть стати осно-
вою моделювання сучасних процесів ево-
люції цивілізації. Так, Н.Ф. Глазовский [4]. 
відзначає, що як основні показники розвит-

ку світової спільноти можна використовува-
ти показники стійкого розвитку, розроблені 
різними організаціями під егідою ООН. Од-
ним з таких основних показників є „ індекс 
соціального розвитку”. 

Короткий і досить поверхневий аналіз 
показує, що існує безліч важливих аспектів 
концепції стійкого розвитку, особливостей 
переходу на модель стійкого розвитку 
окремих країн світу і глобального суспільс-
тва в цілому, котрі мають бути досліджені 
комплексно на міждисциплінарній основі 
різними науками про Землю та суспільство. 
Детально цей напрямок ми тут не розгляда-
ємо, зазначимо лише важливу роль геогра-
фічної науки в дослідженні особливостей та 
проблем стійкого розвитку та значні здобу-
тки географів (М. Багров, С. Лісовський, К. 
Нємець, М. Пістун, Я. Олійник, А. Степане-
нко, Л. Руденко, О. Шаблій, О. Топчієв, П. 
Тищенко, М. Гродзинський та ін.). 

Зокрема, автором визначено основні 
соціально - географічні умови переходу су-
спільства до стійкого розвитку і в подаль-
шому до стану ноосфери [1]: 

- відносне вирівнювання соціально – 
економічного стану всіх країн світу; 

- ліквідація антагоністичних протиріч 
між соціумами і всередині них; 

- розробка єдиного підходу до завдан-
ня формування ноосферної орієнтації інтег-
рального менталітету соціуму; 

- розробка концепції і формування за-
сад нової системи освіти для стійкого роз-
витку; 

- перехід систем освіти для стійкого 
розвитку всіх країн на новітні технології, які 
забезпечують максимально швидку зміну 
ментальних настанов соціуму; 

- формування єдиного світового освіт-
нього простору для досягнення інваріантних 
цілей освіти; 

- розробка ноосферних принципів 
природокористування, основаних на втілен-
ні єдиного ноосферно - орієнтованого інтег-
рального менталітету соціуму. 

Видатні вчені ХХ сторіччя Леруа, 
Пьер де Шарден і В.І. Вернадський розро-
били гіпотезу переходу біосфери, яка вклю-
чає і соціум, до нового стану - ноосфери. 
В.І. Вернадський, як основний її автор і 
адепт, припускав, що не просто людський 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 82 - 

розум, а саме передова наука здатна переве-
сти біосферу із стану технократизму до ста-
ну ноосфери, при якому вона буде керува-
тися розумом і збережеться для нащадків. 
Необхідно відзначити, що ключовим у 
вченні В.І. Вернадського про ноосферу є 
людське управління згідно з логікою науки, 
виходячи з припущення, що траєкторія роз-
витку людства тяжіє до атрактору ноосфе-
ри. Отже, людина, її особистісні якості, ме-
нтальні установки мають бути змінені, бо 
сьогодні перед людством стоїть конкретне і 
прозаїчне завдання - подолання ментальної 
несумісності окремих соціумів, окремих 
особистостей, забезпечення виживання су-
часної цивілізації і поступовий перехід її до 
стану ноосфери, щоб зберегти Землю хоча б 
у сучасному вигляді для нащадків. 

Лише менталітет соціуму може вико-
нувати функцію регулювання світоглядних і 
поведінкових основ сучасної цивілізації, за-
безпечивши, таким чином, розповсюдження 
й пріоритет загальнолюдських, цивілізацій-
них цінностей в світі і на цій основі забез-
печити формування ноосфери. Це повинно 
бути наріжним каменем геополітичних і со-
ціально - економічних перетворень у глоба-
льній соціосфері для забезпечення збере-
ження екологічно сприятливих умов життя 
сьогоднішніх і майбутніх поколінь. Це сто-
сується, в першу чергу, механізмів прийнят-
тя рішень для розв’язування проблем на 
всіх рівнях соціального, політичного, еко-
номічного розвитку, а також у взаємодії со-
ціосфери й біосфери в цілому. Незважаючи 
на те, що в світі накопичений значний до-
свід, розроблені технології, є наукові й кері-
вні кадри, система прийняття рішень досить 
далека від розв’язання біосферно - ноосфе-
рных проблем. Мова знову таки йде про 
відсутність менталітету соціуму, відповід-
ного сучасним і майбутнім вимогам стійко-
го ноосферного розвитку. Саме такий мен-
талітет повинен стати основою перебудови 
мислення, ідеології, стереотипів суспільства 
та окремих громадян, що й має бути в осно-
ві управління соціальними та природними 
системами. 

Освіта завжди виступала і виступає у 
якості визначального фактору суспільного  
прогресу, розвитку цивілізації, її культури. 
На протязі всієї історії розвитку людської 

цивілізації, освіта завжди розвивалася у від-
повідності до соціального запиту [1]. Освіта 
для стійкого розвитку має виконувати роль 
технології втілення в суспільну та особисті-
сну свідомість ідей та засад концепції стій-
кого розвитку. Для успішного виконання 
нового соціального запиту система освіти в 
цілому має бути трансформована у відпові-
дності до новітніх цілей, технологій, прин-
ципів, методичних засад, враховуючи про-
блеми, попередній досвід та здобутки. Ана-
лізуючи сучасні проблеми системи освіти в 
цілому, необхідно зазначити, що системна 
соціально-геоекологічна криза минулого 
століття, торкнулася і освітньої галузі, що 
стало вже помітним, починаючи з середини 
ХХ століття. Підтвердженням цього є дані 
про те, що біля  мільярду людей планети не 
мають доступу до освіти, а інша частина на-
селення не задовольняє повністю свої по-
треби в ній [5]. Система освіти за своїми 
технологічними особливостям є досить іне-
ртною й  консервативною галуззю людської 
діяльності, а тому характеризується деяким  
запізненням у відношенні соціального запи-
ту, який швидко змінюється. Як результат 
цього, формується розрив між соціальними 
потребами в створенні освітнього простору 
й можливостями їхнього задоволення. Оріє-
нтація системи освіти водночас на минуле й 
нинішнє приводить до того, що знання ви-
пускників навчальних закладів на момент 
закінчення  навчання вже дещо застарівають 
і, як наслідок цього, частина випускників не 
можуть „вписатися” в реальне життя, по-
повнюючи ряди інтелектуальних безробіт-
них. В багатьох пострадянських країнах, в 
тому числі і в Україні, ці природно - еволю-
ційні тенденції сполучаються з іншими со-
ціально – політичними та економічними 
особливостями й набувають вже характеру 
не кризи, а катастрофи. Можна говорити в 
цьому випадку про кризову ситуацію в осві-
ті соціуму, що відповідає стадії нестійкого 
розвитку сучасної цивілізації.  

Реформування системи освіти і вихо-
вання - складна і відповідальна задача, осо-
бливо коли йдеться про формування єдино-
го загально планетарного погляду у став-
ленні до навколишнього світу, виховання 
терпимості до інакомислення, релігійних 
переконань інших людей і т. п., тобто, про 
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формування єдиного ментального простору, 
у основі якого повинні бути нові „якості 
людини”. Глобальному соціуму потрібна 
система освіти, здатна вчинити духовно – 
інтелектуальну революцію. Завдання без-
прецедентне за глобальністю і складністю, 
але іншого шляху просто не існує  

Отже, стоїть важливе завдання форму-
вання нової освітньої парадигми, основаної 
на засадах світових загальнолюдських цін-
ностей, розумінні нового статусу людини, 
як геологічної сили і розумної істоти. По-
трібна освітня парадигма, здатна змінити 
менталітет глобального соціуму. На наш 
погляд, це може бути ноосферна освітня па-
радигма, що реалізується за допомогою ме-
нталітетоформуючої  та ноосферно – світо-
глядної функцій соціальної географії. На 
етапі переходу до стійкого розвитку, коли 
лише закладаються основи нового глобаль-
ного менталітету соціуму, головну роль по-
винна відігравати менталі-тетоформуюча 
функція. Її завданням є переорієнтація сус-
пільної свідомості на загальнолюдські цін-
ності, на розуміння самоцінності усього жи-
вого на планеті, у тому числі і людського 
життя, і необхідність бережливого ставлен-
ня до різноманіття етносів і народів, збере-
ження їхніх культур, але головне - на виро-
блення  нових ціннісних орієнтацій глоба-
льного соціуму. 

В основі реалізації менталітетофор-
муючої функції соціальної географії у освіті 
у галузі довкілля повинен бути природоцет-
ричний підхід, діаметрально протилежний 
звичному для суспільства антропоцентрич-
ному підходу, який був покладений в осно-
ву екологічної освіти.  

Освіта ХХI сторіччя в своїй основі  
повинна бути націлена не на консерватизм 
(на минуле й нинішнє), а на майбутнє. По-
трібно створити таку систему освіти, „...що 
змогла би знайти вихід з кризового стану, 
адаптувавши освіту до нової моделі цивілі-
заційного розвитку. Освіта з цієї точки зо-
ру повинна представляти собою керуючу 
випереджуючу систему, яка передбачала б і 
задовольняла потреби не минулого, як це 
має місце зараз, а майбутнього суспільст-
ва...” [5, с. 52]. Таким чином, йдеться про 
створення моделі випереджаючої освіти, яка 
й повинна стати двигуном всього механізму 

цивілізаційного виживання й деяким ідеа-
лом, що дозволить зміщувати акценти роз-
витку людства від минулого до сучасного, в 
напрямку майбутнього.  

Відзначимо, що ідеї випереджаючої 
освіти були започатковані ЮНЕСКО, яка 
ще в 1993 році створила спеціальну Міжна-
родну комісію з освіти для ХХІ століття. 
Одним із найважливіших висновків цієї ко-
місії була теза про те, що освіта повинно 
розвиватися випереджаючими темпами, що 
й повинно стати основою нової моделі осві-
тньої системи як необхідного елемента пе-
реходу сучасної цивілізації до стійкого роз-
витку. Але знову ж постає проблема „запіз-
нення” освіти, про яку вже говорилося ви-
ще. По мірі розроблення механізмів стійко-
го розвитку, особливо на регіональному й 
локальному рівні, утвориться розрив між 
теорією і практикою, між розробленням те-
орії нового способу життя й „закладанням” 
цих наукових основ у практику системи 
освіти. Так, вчені вже будуть розробляти 
основи ноосферної моделі цивілізації, як 
моделі більш високого рівня по відношенню 
до стійкого розвитку, а освіта все ще буде 
продовжувати формувати основи наукової 
картини світу або ще тільки відпрацьовува-
ти їх до рівня педагогічних технологій, 
спрямованих на реалізацію концепції стій-
кого розвитку початку ХХI сторіччя. Ця 
проблема ще має бути розв'язана вченими, а 
після цього її належить реалізувати через 
відповідні соціально - державні управлінсь-
кі структури. Очевидно, система освіти по-
винна дуже швидко враховувати результати 
науково - дослідницької діяльності вчених, 
безперервно втілюючи їх результати в прак-
тику навчання. Ці механізми сучасному су-
спільству ще тільки належить виробити й 
обґрунтувати, а також знайти шляхи їхньої 
реалізації без „запізнення”.  

Освіта для стійкого розвитку принци-
пово відрізняється від інших рівнів освіти у 
галузі довкілля тим, що вона значно ширша 
і поглинає всі інші види освіти. Вона готує 
особисту й суспільну свідомість до сприй-
няття глобалізованого світу, до синтезу 
культур різних епох, країн і народів, форму-
вання глобального менталітету соціуму, без 
чого неможливі взаєморозуміння в рамках 
сучасної цивілізації, подолання соціально - 
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екологічної кризи, глобального тероризму, 
голоду, злиденності. Важко переоцінити 
роль і значення освіти для стійкого розвитку 
у зв'язку з тим, що в світі, який дуже швид-
ко глобалізується, все гостріше виступають 
на порядок денний питання, пов'язані з по-
няттям „людський і соціальний капітал”. 

Варіантів моделі освіти для стійкого 
розвитку може бути багато, вони будуть, 
безумовно, відрізнятися в різних країнах, 
регіонах світу, а також в різних регіонах 
всередині окремо взятої країни. Але всі во-
ни повинні мати спільний ідеологічний фу-
ндамент, спрямований на досягнення голо-
вної мети: дати шанс жити нинішньому по-
колінню людей в нормальних екологічних і 
соціально - економічних умовах без війн і 
насильства і надати такий же шанс майбут-
нім поколінням. Розуміння важливості осві-
ти для стійкого розвитку завойовує все бі-
льше прихильників у багатьох країнах світу. 
Про це однозначно говорять теми багатьох 
міжнародних конференцій, симпозіумів, се-
мінарів тощо. В багатьох навчальних закла-
дах запроваджуються спеціальні курси з 
стійкого розвитку, метою яких є підготовка 
суспільної думки до усвідомлення важливо-
сті вирішення глобальних соціально - еко-
номічних і екологічних проблем для сучас-
ної цивілізації. Освіта у галузі стійкого роз-
витку це найбільш ефективна соціальна 
технологія побудови стабільного і надійно-
го загального майбутнього, що вигідно від-
різняє її від сумовитої ідеологізованості ми-
нулого і бездуховності тривожного сього-
дення. 

 Зараз система освіти в Україні тільки 
починає враховувати провідні світові тен-
денції. Це стосується всієї структури систе-
ми освіти - від дошкільного до після вузів-
ського рівнів. Проблема занадто складна за 
своїми завданнями і можливостями її реалі-
зації у найближчій перспективі у відповід-
ності до вимог Всесвітнього самміту із стій-
кого розвитку у Йоганнесбурзі (2002 р.), де 
було  підтверджено прихильність світової 
спільноти ідеям Ріо - 92. У документах сам-
міту ще раз підкреслена ключова роль осві-
ти і міститься заклик сприяти становленню 
системи освіти для стійкого розвитку і про-
голошено десятиліття освіти для стійкого 
розвитку, починаючи з 2005 року.  

Освіта для стійкого розвитку передба-
чає створення умов для організації, функці-
онування і розвитку системи загальної осві-
ти на всіх освітніх рівнях протягом життя 
людини: дошкільні установи - школа - ВНЗ 
– післядипломна освіта, а також освіта до-
рослого населення. В Україні проблеми 
впровадження освіти для стійкого розвитку 
ускладнюються відсутністю на законодав-
чому рівні самої державної концепції стій-
кого розвитку, а також досить гострими 
проблемами в освітній галузі. Це питання 
досить складне і широке, потребує окремого 
дослідження, тут зазначимо лише деякі ас-
пекти. Наприклад, тривожною є ситуація з 
педагогічними кадрами взагалі, бо мотива-
ція студентів педагогічних вузів до педаго-
гічної діяльності стрімко знижується, а кі-
лькість вакантних місць у школах за останні 
роки зросла до 40% [6]; багато педагогів „ 
старої формації” не можуть адаптуватися до 
нових умов, не мають спроможності до са-
моаналізу, їх задовольняє власний профе-
сійний рівень, у них немає тяги до самовдо-
сконалення, підвищення рівня свого профе-
сіоналізму, загальної культури та ерудиції; 
авторитарний рівень роботи вчителя все ще 
домінує в школі, а 6% учнів і зовсім вважа-
ють вчителя ворогом, людиною, „...від якого 
потрібно очікувати неприємностей і небез-
пеки...” [6, с. 453]. Це далеко неповний пе-
релік „реалій” сучасного стану нашої освіти. 

В Україні активно відбуваються про-
цеси реформування системи освіти, але 
здійснюються вони без ретельного аналізу 
всього найкращого, що було в нашому істо-
ричному минулому. Підтвердженням зазна-
ченого є терміновий перехід на проведення 
незалежного державного оцінювання знань 
для випускників середніх навчальних закла-
дів не лише 2008 року, а й попередніх років. 
Такі «новації» всупереч здоровому глузду, 
законодавчим актам про освіту, можливос-
тям шкіл, педагогів можуть боляче відбити-
ся на долях молоді і зіпсувати, безумовно 
важливу і потрібну ідею незалежного тесту-
вання. Вузам, в свою чергу належить в цих 
умовах шукати нові механізми заохочення і 
відбору найбільш талановитої молоді на 
відповідні спеціальності, бо попередня сис-
тема професійної орієнтації стає неефектив-
ною і марною.  
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Предметні аспекти освіти для стійкого 
розвитку сьогодні лише „вгадується” у 
структурі середньої і вищої освіти. Проте, 
вища школа й особливо класичні універси-
тети, спроможні не просто виконувати соці-
альний запит суспільства, незважаючи на 
достатньо плачевний стан цієї освітньої си-
стеми, а й успішно працювати на майбутнє, 
готуючи спеціалістів, здатних вирішувати 
сьогодні і в майбутньому глобальні пробле-
ми людства. Вони здатні це зробити завдяки 
своєму „запасу міцності”, що міститься в 
потужному науковому потенціалі класичних 
університетів. Більш того, в класичних уні-
верситетах поки що зберігається напрацьо-
ваний століттями дух новаторства, патріо-
тизму, бажання діяти на користь своїй краї-
ні і людству в цілому, незважаючи на мате-
ріальну скруту та інші соціально-економічні 
негаразди. Класичні університети є своєрід-
ними атракторами, важливими соціальними 
структурами і центрами, навколо яких бу-
дуть виникати нові упорядковані структури 
в світі хаосу. Отже саме їх можна розгляда-
ти в якості противаги негативним процесам, 
які так активно зараз відбуваються в світі 
[2].  

Порушуючи питання про роль та мож-
ливості суспільної географії, як важливої 
навчально-виховної дисципліни класичних 
університетів, необхідно зазначити її світо-
глядний характер, науково-методичний по-
тенціал, яким не володіє комплексно жодна 
інша суспільна та природнича наука. Реалі-
зація функцій соціальної географії може до-
зволити вирішити багато проблем світогля-
дного характеру сучасного соціуму. Важко 
переоцінити внесок географічної науки і 
освітньої географії в перебудову всієї філо-
софії існування людства, особливо на етапі 
раннього формування особистості людини. 
Географія - практично єдина навчальна дис-
ципліна, що розкриває закономірності прос-
торово - часового диференціювання геогра-
фічної оболонки в цілому й окремих її ком-
понентів, показуючи еволюцію як природ-
них, так і  соціально - економічних систем, 
дає знання про особливості й закономір-
ності будови та розвитку географічного 
простору, процесів, які в ньому відбу-
ваються, територіальні аспекти взаємодії 
суспільства й природи, особливості етно - 

культурного різноманіття, життєдіяльності 
народів світу тощо. Географії належить ду-
же вагома роль в тому, щоб світ навколиш-
ньої природи і людей залишився в свідомо-
сті особистості цілісним, як такий, що має 
найбільшу цінність для конкретної людини 
й соціуму в цілому. Географія може навчити 
людину не лише любити навколишній при-
родно-соціальний світ, а й розуміти його 
беззахисність перед силою озброєного нові-
тньою технікою і технологіями суспільства 
з його могутніми засобами впливу, прищеп-
лювати розуміння безцінності цього світу як 
найважливішої потреби, без якої існування 
людства неможливе ні в інтелектуальному, 
ані в духовному і фізичному аспектах.  

Для наукової географії, особливо її со-
ціальної гілки, важливими аспектами є роз-
робка нових функцій з подальшим їх вті-
ленням в освітню систему. Мова йде про 
розширення теоретико - пізнавальної функ-
цію соціальної географії, зокрема за раху-
нок обґрунтування особливостей переходу 
соціуму до стійкого розвитку. Важливим 
завданням цієї функції є забезпечення „ви-
переджаючого” характеру соціально - гео-
графічних знань як складових географічної 
культури і наукової картини світу в цілому. 
Переосмислення ролі географії у соціаль-
ному прогресі, зміна парадигм і соціального 
запиту підкреслює необхідність сьогодні 
географічних знань, мислення та формуван-
ня відповідної компетентності соціуму. Гео-
графія може внести свій вагомий вклад у 
вирішення глобальних проблем людства.  

Вже сформовані соціальні передумови 
і науково - технічні можливості для поста-
новки задач по управлінню соціально - гео-
графічним процесом з розробкою відповід-
ного наукового апарату. Ця проблема має 
комплексний характер і має вирішуватися із 
залученням фахівців з природничих, гума-
нітарних і технічних наук.  

Методологічною основою реформу-
вання системи освіти взагалі і системи осві-
ти для стійкого розвитку, зокрема має бути 
системний підхід на основі врахування си-
нергетичних закономірностей функціону-
вання складних динамічних, відкритих, сис-
тем, здатних до саморозвитку, до яких від-
носиться і система освіти.  
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Висновки. Ідеї ноосферного розвитку, 
про які говорили видатні вчені минулого, 
зокрема Тейяр-де-Шарден, В.І. Вернадсь-
кий, М.М. Мойсєєв, знаходять все більше 
послідовників і прихильників. Підтвер-
дженням цього є поява глобальної концепції 
стійкого розвитку, яка досить неоднозначно 
і широко трактується в різних країнах світу, 
але, безумовно її можна розглядати в якості 
ідеології сучасної цивілізації, втілення в ма-
сову свідомість якої дозволить забезпечити 
екологічно сприятливе навколишнє середо-
вище нинішнім і майбутнім поколінням. 
Соціальною технологією реалізації концеп-
ції стійкого розвитку і забезпечення умов 
для збереження земної цивілізації може бу-
ти лише система освіти для стійкого розви-
тку. 

На наш погляд, втілення у масову і 
особисту свідомість ідей стійкого розвитку, 
призведе до появи нових, більш гуманних 
по відношенню до природи і людини теорій, 
а ноосферна парадигма стане домінуючою. 
Проте, соціальний розвиток, економічне 
зростання, прогрес технологій на цьому не 

зупиняться, що призведе до нових пробле-
мам і необхідності внесення коректив вже в 
розвиток ноосферної парадигми. Треба буде 
прогнозувати розвиток життя у межах дале-
кого й близького космосу, розвивати теорії 
про взаємозв'язок з мешканцями інших пла-
нет. На порядок денний стануть питання 
про формування зовсім інших, відмінних 
від сучасних духовно - моральних ціннос-
тей, що має призвести до еволюції нового 
етапу культури глобального соціуму. Роль 
соціальної географії у цьому питанні вбача-
ється досить вагомою. На наш погляд, поте-
нціал соціальної географії, як складової 
більш загальної науки – суспільної геогра-
фії, може бути реалізований через її функції 
на кожному з ієрархічних рівнів освіти у 
галузі навколишнього природного і соціа-
льного середовища. Це й буде вагомий вне-
сок в розбудову освіти для стійкого розвит-
ку. В межах навчального плану для геогра-
фічних відділень вузів обов’язковими ма-
ють бути курси з основ теорії та практики 
стійкого розвитку, освіти для стійкого роз-
витку тощо. 
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ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЮ ПІСЛЯ СЕЛЯНСЬКОЇ  
РЕФОРМИ 1861 РОКУ 

 
В статті розглядається вплив змін аграрних відносин на формування галузевої структури сільськогос-

подарського виробництва Полтавського історико-географічного краю у пореформений період. 
The article deals with an impact of agrarian relationships changes on forming of branch structure of 

agricultural production of Poltava historically-geographical region during the period after the reforms. 
 
Формування галузево-функціональної 

та територіальної структури аграрного ви-
робництва виступає складовою частиною 
суспільно-географічного системоутворення. 
Одним із провідних чинників сучасної тери-
торіальної організації та комплексного роз-
витку господарства регіону є ретроспектив-
ний аспект формування його продуктивних 
сил.  

Ринкові перетворення у сучасному 
українському суспільстві актуалізують не-
обхідність з'ясування багатьох питань, 
пов’язаних з діяльністю аграрної сфери. До 
них можна віднести, зокрема, розробку мо-
делей оптимального співвідношення сільсь-
когосподарських підприємств різного мас-
штабу, особливостей формування їх вироб-
ничої структури та галузевої спеціалізації, 
створення міжгалузевих аграрно-
територіальних комплексів тощо. Тому, у 
сучасних умовах актуальність ретроспек-
тивно-географічних досліджень обумовлена 
пошуком шляхів і механізмів сталого розви-
тку економіки держави та її регіонів, що пе-
редбачає використання позитивного потен-
ціалу історичного досвіду її функціонуван-
ня. 

Аналіз досліджень питання. Розгля-
ду окремих сторін розвитку селянських та 
поміщицьких господарств в умовах ринко-
вої трансформації пореформеного суспільс-
тва в цілому та у регіональному аспекті 
присвячена велика кількість робіт [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7]. Особлива увага приділялась аналізу 

стану і подальшої еволюції селянських гос-
подарств, зокрема, впливу змін в аграрних 
відносинах на основні показників їх функ-
ціонування. З'ясовувалося значення різних 
галузей селянського господарства, питання 
несільськогосподарських промислових за-
нять селян, питання податків і повинностей, 
а також вплив зазначених факторів на соці-
ально-економічну диференціацію селянсь-
кого стану. У цих та інших роботах також 
розглядалися питання динаміки галузевої 
структури сільськогосподарського вироб-
ництва у пореформений період. 

Ознайомлення із характером висвіт-
лення цих питань у сучасній географічній 
літературі призводить до висновку про не-
обхідність подальшого поглибленого дослі-
дження особливостей впливу змін аграрних 
відносин на процеси суспільно-
географічного системоутворення і, зокрема, 
такого чинника, як соціально-економічна 
диференціація поміщицьких та селянських 
господарств. Більш глибокого розкриття да-
не питання може знайти за умов його дослі-
дження на рівні окремих територій масшта-
бу губерній та повітів. Тому метою статті є 
дослідження впливу змін аграрних відносин 
на формування галузевої структури сільсь-
когосподарського виробництва Полтавсько-
го ІГК у пореформений період. 

Виклад основного матеріалу. Умови 
ведення пореформеного селянського госпо-
дарства багато у чому були визначені особ-
ливостями здійснення реформи 1861 року та 
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розмежуванням селянських і поміщицьких 
земель. 

У порівнянні з попереднім феодаль-
ним типом суспільства зазнали трансфор-
мації системоутворюючі зв’язки між його 
елементами. Ринок та його потреби почали 
визначати цільове призначення, спосіб та 
мотивацію діяльності господарюючих 
суб’єктів. 

Поширення нових капіталістичних 
відносин на аграрну сферу мало свої специ-
фічні форми прояву, які були обумовлені 
особливостями сільського господарства як 
певної галузі виробництва та способами по-
єднання основних виробничих чинників. 
Ринкова трансформація феодальних селян-
ських та поміщицьких господарств у Росії 
після реформи 1861 року обумовила появу 
кількох їх різновидів. У структурі селянсь-
ких господарств виокремилися два основні 
соціально-економічні типи: господарства, 
які орієнтовані на отримання прибутку з 
широким використанням ринкових зв’язків 
та господарства, результати діяльності яких 
були спрямовані переважно на задоволення 
потреб безпосередніх виробників. В остан-

ньому типі господарств процеси відтворен-
ня забезпечувалися в основному за рахунок 
використання власних ресурсів з епізодич-
ним зверненням до ринку. Основну відмін-
ність між ними можна вбачати у співвідно-
шенні вкладень живої праці та матеріально-
технічних ресурсів в розрахунку на одини-
цю площі чи на одного зайнятого. 

Матеріали загальнодержавних та міс-
цевих земських статистичних досліджень, 
які проводилися у другій половині ХІХ сто-
ліття, свідчать про те, що загальні витрати 
на утримання сільськогосподарських зна-
рядь і машин у розрахунку на одну десятину 
посівної площі закономірно зменшувалися у 
напрямку від малопосівних до багатопосів-
них груп селянських господарств. У тому ж 
напрямку зменшувалися витрати робочої 
сили у господарстві при збільшенні ефекту 
від її використання. Це зумовило безсумні-
вні переваги великих за масштабами вкла-
дення капіталу господарств у конкурентно-
му середовищі, що було характерним як для 
селянських, так і для поміщицьких госпо-
дарств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Співвідношення витрат та валового доходу на одне господарство у Полтавській губернії 

[складено за: 14,  с. 210, 212] 
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До 1 0,43 2,65 0,03 37,61 179,26 239,50 48,77 188,53 

1-3 1,99 13,47 1,88 123,53 275,24 450,26 186,45 260,03 

3-6 4,64 26,77 1,81 192,05 346,38 472,96 364,24 100,87 

6-9 7,63 59,81 13,95 343,42 393,82 697,94 619,36 64,58 

9-12 10,46 59,99 10,54 447,04 472,59 811,54 705,72 84,72 

12-25 17,75 82,01 24,73 636,87 591,51 1189,50 1093,1 71,95 

25-50 33,83 55,93 84,48 946,06 953,12 2315,87 2202,0 64,36 

 



Дані таблиці свідчать про підвищені 
витрати у верхніх групах селянства на ве-
дення господарства, у тому числі на найм 
робочої сили. Відповідно ці групи отриму-
ють більші доходи і мають змогу збільшу-
вати особисті витрати для підвищення жит-
тєвого рівня. Відносно валових доходів у 
нижчих групах основними виступали сто-
ронні заробітки, перш за все робота за най-
мом, а у верхніх групах-переважно від агра-
рного підприємництва: утримання млинів, 
крупорушок, маслобійок, від різних комер-
ційних угод тощо. Крім того, різниця у за-
безпеченні землею та іншими засобами ви-
робництва зумовлювали і форму участі цих 
господарств у ринку: нижчі групи були пе-
реважно споживачами, а вищі – виробника-
ми сільськогосподарської продукції. 

Виступаючи як наслідок і як складова 
частина процесів соціально-економічної 
диференціації суспільства, концентрація ос-
новних засобів виробництва визначалася 
дією основних економічних законів макро-
рівня (на рівні суспільної формації), які ви-
ступали у ролі якісної детермінанти усієї 
сукупності соціальних процесів на даному 
етапі розвитку суспільства. Крім того, хара-
ктер аграрних відносин безпосередньо 
впливав не тільки на економічні форми гос-
подарювання, але й на спосіб взаємодії та 
загальний стан агроекологічної підсистеми, 
на географічні аспекти сільськогосподарсь-
кого виробництва, зокрема, на розміщення 
торгових і споживчих культур, їх врожай-
ність, на процеси формування спеціалізова-
них галузевих районів. Тобто, у пореформе-
ний період галузева структура сільськогос-
подарського виробництва у багатьох випад-
ках залежала від розмірів та рівня економі-
чної заможності господарств, ступінню орі-
єнтованості їх на потреби ринку. Розвиток 
капіталізму супроводжувався зростанням 
товарного землеробства, поглибленням те-
риторіальної спеціалізації, заснованої на ви-
рощуванні основної ринкової культури (або 
кількох таких культур) з тенденціями до по-
силення монокультури. Вирощування рин-
кових культур передбачало різноманітні аг-
ротехнічні удосконалення і було доступне 
лише для підприємницьких прошарків се-
лянства та заможних поміщицьких госпо-
дарств, які мали достатню кількість земель-

них угідь різного типу. Середні та незамож-
ні, малоземельні господарства орієнтували-
ся переважно на культури продовольчого 
призначення, зберігаючи риси натуральнос-
ті. Зв'язок із ринком відбувався переважно 
через продаж своєї робочої сили. Такі гос-
подарства найменше торкнулися процесів 
спеціалізації та комплексності виробництва. 
Відповідно з цим відбувалося поширення 
систем землеробства, диференціація техніч-
ного стану знарядь праці, загальної агроку-
льтури, оскільки зазначені типи господарств 
мали неоднакові економічні можливості для 
їх впровадження. Тобто, вплив суспільно-
економічних чинників проявлявся насампе-
ред у неоднаковому характері адаптації по-
міщицьких та селянських господарств до 
ринкових відносин, у свою чергу, з істотни-
ми відмінностями у середині самих цих гос-
подарств в залежності від економічної по-
тужності. 

Соціально-економічні особливості го-
сподарювання вплинули і на зміни тради-
ційних систем польового господарства та 
структуру посівів. Трипільна система, що 
тривалий час була панівною на Полтавщині, 
після реформи 1861 року зазнала трансфор-
мації. Вона полягала, головним чином, у 
формуванні різних варіантів так званого 
"пестропілля", коли істотно зменшується 
частка толоки, а земля засівається кілька 
років поспіль без необхідного відпочинку, 
що поступово призводить до виснаження 
ґрунтів. За даними подвірного перепису 
1882-1889 років у межах 9-ти повітів, охоп-
лених дослідженнями, у північних повітах 
губернії панувало трипілля, а у південних – 
безтолочна система, коли земля піддавалася 
обробці невизначену кількість разів, зали-
шаючись під толокою в міру свого висна-
ження [4, с.62; 12, с.3-6]. За повідомленням 
земських кореспондентів, процес скорочен-
ня площі під толоками, який помітно розпо-
чався з 70-80-х років ХІХ століття, на поча-
тку ХХ століття охопив усі повіти Полтав-
ської губернії [12, с.31]. При переважаючо-
му посіві зернових культур за рахунок ско-
рочення толок відбувалося розширення яро-
вих з відносним зменшенням посівів озими-
ни. На селянських та козацьких землях з се-
редини 80-х років до 1899 року озимий клин 
скоротився із 40% до 32%. Особливе скоро-
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чення озимих посівів основних хлібів було 
характерне для південних та південно-
східних повітів Полтавської губернії – Зо-
лотоношського, Хорольського, Кременчу-
цького, Костянтиноградського – через не-
сприятливі метеорологічні умови, засмічен-
ня полів, напади шкідників та часті невро-
жаї [12, с.31]. За оцінкою кореспондентів це 
"регрес господарства", оскільки скорочення 
толоки не супроводжується 
"…впровадженням будь-яких нових сіво-
змін, що підтримують родючість ґрунтів, 
…дрібні власники вимушені розорювати і 
засівати ледве не всю свою землю" [12, 
с.31].  Малоземелля, дорожнеча оренди зем-
лі, високий податковий тиск змушували се-
лянські господарства вдаватися до такого 
"утрованого" трипілля як наслідку поєднан-

ня елементів кріпосної системи і ринкової 
економіки [11, с. 241-254]. 

Існували відмінності у структурі посі-
вного поля і у середині селянського проша-
рку. За переписом 1910 року в цілому по 
губернії у структурі ріллі  селянських гос-
подарств 85% відводилося під посіви і лише 
15%-під толоку та перелогові сіножатні [10, 
с.31]. При цьому можливості для збільшен-
ня площ під необхідною толокою та іншими 
типами угідь були лише у заможних груп 
селянства. 

У 80-х роках ХІХ століття у сільсько-
му господарстві Полтавської губернії прові-
дні позиції займали кілька ярових зернових 
культур: пшениця, жито, ячмінь, овес, греч-
ка, просо. При цьому, у дрібних селянських 
господарствах посівна площа в середньому 
розподілялася наступним чином (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл посівних площ основних зернових культур у дрібних селянських господарствах 

Полтавської губернії [складено за: 4, с.63] 

Зернові культури Посівні площі, у % 

озиме жито 37,6 
ячмінь 17,7 
пшениця 17,0 
гречка 11,4 
овес 9,2 
просо 5,5 

озима пшениця 1,6 
 

За період від середини 80-х років ХІХ 
століття до початку ХХ століття, для якого є 
систематичні щорічні спостереження, від-
бувалися подальші зміни у структурі посів-
них площ зернових культур. На їх прикладі 
можна прослідкувати комплексний вплив 
природно-кліматичних та соціально-
економічних чинників, зокрема, ринкової 
кон’юнктури на основні зернові культури. 
До цього часу у дрібних господарствах ви-
сівалося головним чином жито по причині 
стійкості озимих до несприятливих погод-
них умов, шкідників та у зв’язку із невро-
жайними щодо пшениці попередніми рока-
ми. У наступні роки із несприятливими зи-
мами та під впливом підвищення ринкових 
цін на інші зернові культури, площі озимих 
культур у селянських господарствах посту-
пово скорочувалися, і до кінця 15-ти річчя 
озимі жито і пшениця майже вийшли з обі-

гу. Натомість поширювалася яра пшениця, 
особливо у південно-східних повітах, де 
збільшення посівних площ під пшеницею 
відбувалося також частково за рахунок дру-
гої після жита хлібної культури-ячменю [4, 
с.65]. 

У поміщицьких економіях у 80-х ро-
ках ХІХ століття при переважанні трипілля 
почали запроваджуватися більш досконалі 
системи польового господарства з травосі-
янням, посівами пропашних, кормових та 
інших культур, що до кінця століття отри-
мало подальший розвиток. До того ж, в еко-
номіях, де зберігалося трипілля, толоки 
практично не скорочувалися. Озимий клин в 
середньому у них складав не менше 50%, 
що вигідно відрізняло господарства еконо-
мій від селянських, особливо на південному 
сході губернії. При цьому, не менше 1/3 
озимого клину (а на південному сході май-
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же 1/2) в економіях займала більш цінна 
озима культура - пшениця. Решта припадала 
на озиме жито. У яровому клину також пе-
реважала пшениця, у той час як у переваж-
ній більшості селянських господарств ця 
культура майже не представлена [12, с.40-
41].  

Відмінності в умовах господарювання 
поміщицьких економій та селянських гос-
подарств проявлялися також у структурі по-
сівних площ під різними культурами та 
співвідношенні між ними (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Співвідношення посівів основних зернових культур у двох групах господарств 
Полтавської губернії у 1914 році (у %) [складено за: 8, с.54] 

Жито 
Озима 

пшениця 
Ярова 

пшениця 
Ячмінь Овес Гречка Просо 
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У
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ст
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В
 е
ко
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м
ія
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29,7 18 6,2 20 24,1 30 13,7 8,3 15,3 17,5 7,6 1,3 3,4 4,8 

 
Основні відмінності у структурі та 

співвідношенні між різними сільськогоспо-
дарськими культурами, між селянськими 
господарствами та господарствами еконо-
мій ми прослідкуємо на прикладі Лубенсь-
кого повіту, використовуючи для цієї мети 
результати подвірно-господарського пере-
пису 1882-1889 років. Згідно з цими даними 
у селянських господарствах, порівняно із 
економіями, переважали посіви ярових 
культур, при цьому у їх структурі більша 
питома вага належала посівам жита, ячме-
ню, гречки та проса, тобто тих зернових 
культур, які мали головним чином спожив-
чий характер. Посіви товарних хлібів – 
пшениці та вівса переважали у господарст-
вах економій [9, с.21]. Зазначена закономір-
ність накладалася на факт підвищеного рів-
ня посівів і врожайності ярової та озимої 
пшениці в усіх категоріях господарств у ра-
йонах повіту з найбільш сприятливими 
ґрунтовими умовами [9, с.22]. Матеріали 
перепису дають змогу провести  диференці-
йований  аналіз показників співвідношення 
посівних площ у залежності від розмірів 
поміщицьких господарств. Для цієї мети 
використаємо розподіл відповідних госпо-
дарств на окремі групи за величиною, які 
прийняті авторами збірника. Так, до вели-

ких маєтків ними віднесені господарства, 
що мали 500 і більше десятин землі, до се-
редніх-господарства величиною від 100 до 
500 десятин, та до дрібних-господарства від 
50 до 100 десятин і менше. Головна відмін-
ність між великими та середніми економія-
ми повторювала подібні відмінності між се-
лянськими та поміщицькими господарства-
ми в цілому і полягала у більших розмірах 
посівів озимих культур загалом, а також у 
більшій питомій вазі посівів пшениці і ме-
ншій жита і ячменя. Посіви інших сільсько-
господарських культур серед групи великих 
і середніх маєтків, які практикували власну 
запашку, розподілялися наступним чином: 
із 651 дес. в цілому під зазначеними культу-
рами 231 дес. припадала на тютюн, 182 дес. 
– на рапс, 79 дес. – на льон, 59 дес. – на ри-
жій. Решту площ займали картопля, цукро-
вий буряк, ріпак, конопля, горох, чечевиця, 
кукурудза, баштани та кормові трави. Посі-
ви останніх за свідченнями земських стати-
стиків у маєтках Лубенського повіту прак-
тикувалися мало [9, с.22]. Окремо слід від-
значити категорію дрібних маєтків. За бага-
тьма свідченнями вони за своїм характером, 
у тому числі у розподілі площ під посівами 
сільськогосподарських культур, наближали-
ся до селянських господарств [9, с.31]. Ці 
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категорії маєтків відзначалися підвищеною 
вагою посівів жита, ячменя, гречки (табл. 4; 

рис. 1), а також переважанням овець над кі-
ньми у структурі стада [9, с.43, 45]. 

 
Таблиця 4 

Співвідношення посівів сільськогосподарських культур у поміщицьких та селянських  
господарствах Лубенського повіту, у % [складено за: 9 , с.37] 

№ п/п Культура 
У дрібних ма-

єтках 
У господарствах 

селян 
У великих має-

тках 
1 2 3 4 5 
1. Жито 32,7 33,3 23,3 
2. Озима пшениця 2,6 1,7 19,0 
3. Ярова пшениця 21,4 21,7 20,9 
4. Ячмінь 16,5 20,1 11,2 
5. Овес 8,3 6,8 9,3 
6. Гречка 11,0 10,6 5,4 
7. Просо 7,9 5,8 3,8 
8. Інші рослини 0,2 0,0 7,1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Співвідношення посівів сільськогосподарських культур у поміщицьких та селянських  

господарствах Лубенського повіту (у %). 
 

Певним інтегрованим показником від-
мінностей в умовах ведення господарства 
між основною масою селянства та поміщи-
цькими економіями може слугувати рівень 
врожайності сільськогосподарських культур 
(табл. 5). 

Таким чином, порівняння величини 
урожаїв у рамках селянських господарств та 
господарств економій, свідчить про помітну 
їх залежність від соціально-економічних 
чинників господарювання. Урожайність 

озимих зернових культур у дрібних селян-
ських господарствах у середньому на 1/3 
нижче від поміщицьких, а ярових – майже 
на 1/6-1/4 від аналогічних показників остан-
ніх. Ця закономірність була характерною 
для пореформеної Росії в цілому. Хоча уро-
жайність зернових культур поступово зрос-
тала в усіх типах господарств, різниця у її 
показниках між селянськими господарства-
ми та поміщицькими економіями залишала-
ся на користь останніх [5, с.218].  
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Таблиця 5 
Урожайність зернових по категоріях господарств у Полтавській губернії  

(у середньому за 1886-1900 роки) [12, с.134]. 

№
п/п 

Сільсько-
господарські 
культури 

Урожайність  
поміщицьких  
економій, 
пуд./дес. 

Урожайність  
дрібних селянських  

господарств, 
пуд./дес. 

Відношення  
урожайності  
селянських  

господарств до  
поміщицьких  
господарств, % 

1 2 3 4 5 
1. Жито 64 49 77 
2. Пшениця 

озима 
60 46 77 

3. Пшениця 
ярова 

60 48 80 

4. Ячмінь 59 50 85 
5. Овес 62 51 82 
6. Гречка 34 29 85 
7. Просо 57 47 82 

 
Загалом, просторовий розподіл показ-

ників рівня урожайності у дрібних селянсь-
ких господарствах Полтавської губернії мав 
більш поступовий характер, з особливостя-
ми у кожній частині губернії, тоді як вели-
чини урожаїв у поміщицьких економіях ко-
ливались незалежно від регіональних умов. 
Причину подібної ситуації, на думку земсь-
ких статистиків, можна вбачати у більшій 
агровиробничій однорідності селянських 
господарств порівняно з більшим ступенем 
індивідуальності поміщицьких економій. 
Тому на загальну величину урожайності та 
її коливання у селянських господарствах 
спостерігається вплив умов, які мають по-
ширення у межах досить значних частин 
території губернії. Урожайність поміщиць-
ких економій визначалася особливостями 
того чи іншого господарства, а саме його 
розмірами, системою ведення, агрокультур-
ного рівня тощо, при цьому значення при-
родно-господарських умов, діючих на гос-
подарства цілих районів, відносно поміщи-
цьких економій до певної міри нівелювали-
ся [12, с.135]. В якості додаткового заува-
ження слід відмітити, що зазначена тенден-
ція, показана земськими статистиками, була 
характерною не тільки відносно двох типів 
господарств, але почала проявлятися і в ме-
жах селянських господарств у процесі їх 
соціально-економічної диференціації. 

Ще більші відмінності між зазначени-
ми типами господарств спостерігалися в 
умовах розвитку скотарства. В основної ма-
си дрібних селянських господарств, особли-
во бідніших груп, відмічалася стійка тенде-
нція до скорочення поголів’я худоби, погі-
ршення її якості. Зміни її породного складу 
та відповідно його функціонального  при-
значення. Так, головною тенденцією дина-
міки тваринницької галузі полтавської губе-
рнії у кінці ХІХ століття було витіснення 
волів коровами та кіньми в якості робочої 
худоби. Це є пристосуванням селянських 
господарств до більш складних економічних 
умов існування - необхідності сплати пода-
тків, орендної плати, зростання дефіциту 
кормів та погіршення їх якості, більша не-
вибагливість цих порід худоби до умов 
утримання та додаткові можливості її вико-
ристання для зимових перевізних робіт, то-
що. При цьому основною перешкодою для 
розширення скотарства в основної маси се-
лянства краю була відсутність достатньої 
площі кормових угідь [12, с.305-314; 13, 
с.289]. 

Отже, підводячи підсумки аналізу, 
можна зробити наступні висновки: 

1) формування галузевої структури 
сільськогосподарського виробництва Пол-
тавського ІГК у пореформений період зна-
ходилося під впливом як природних, так і 
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соціально-економічних чинників. Розвиток 
продуктивних сил в епоху капіталізму спри-
яв підвищенню значення останніх порівняно 
із попереднім феодальним періодом;  

2) вплив величини та соціально-
економічного типу аграрних господарств на 
особливості галузевої структури сільського 
господарства відбувався через вищеозначені 
економічні механізми порівняльного рівня 
витрат основних виробничих чинників, що 
вплинуло на стан таких показників, як галу-
зева структура посівів сільськогосподарсь-
ких культур, загальний рівень врожайності, 
застосування добрив, спеціальної техніки 
обробітку ґрунту, більш досконалих систем 
землеробства. Це також відбилося у вели-
чині та структурі поголів’я худоби, її стані 
та продуктивності, загальному рівні розвит-
ку спеціалізації сільського господарства та 
територіальній концентрації спеціалізова-
них галузей діяльності;  

3) на відміну від основної маси селян-
ських господарств, у галузевій структурі 
посівів великих та середніх груп поміщиць-
ких економій переважали більш цінні това-
рні зернові  культури – пшениця, овес, у той 
час, як у структурі посівів основної маси 

селянських господарств були більш поши-
рені споживчі культури – жито, ячмінь, гре-
чка, просо. З 80-х років ХІХ століття у по-
міщицьких економіях поступово запрова-
джувалися більш досконалі системи польо-
вого господарства з травосіянням, посівами 
пропашних, кормових, масличних та інших 
культур, що до кінця століття отримало по-
дальший розвиток;   

4) відповідна закономірність у форму-
ванні галузевої структури сільського госпо-
дарства пореформеного періоду мала дифе-
ренційований характер у залежності від 
розмірів поміщицьких господарств. Дрібні 
маєтки Полтавщини за своїм характером, у 
тому числі у розподілі площ під посівами 
сільськогосподарських культур, наближали-
ся до селянських господарств, відзначаю-
чись підвищеною питомою вагою посівів 
жита, ячменя, гречки, а також переважан-
ням овець над кіньми у структурі стада.  За-
значені тенденції були характерні не тільки 
відносно двох типів господарств, але прояв-
лялися і у межах селянських господарств у 
процесі їх соціально-економічної диферен-
ціації. 
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕГІОНАХ  
УКРАЇНИ ТА ПОКАЗНИКИ ЇЇ АКТИВНОСТІ Й ІНТЕНСИВНОСТІ 

 
В статті дано оцінку інвестиційній привабливості регіонів, співставлено коефіцієнт еластичності ін-

вестицій з  критеріями депресивності, виявлено та оцінено закономірність взаємозв’язків інвестиційної при-
вабливості і депресивності регіонів. Дано регіональний аналіз розподілу прямих іноземних інвестицій, сфери їх 
вкладення, основні напрями розвитку інноваційної діяльності в країні.  

Valentina Oleynik, Alexandr Topchiev. INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITY I S IN REGIONS 
UKRAINE AND INDEXES OF ITS ACTIVITY AND INTENSITY.  In the article an estimation is given to the in-
vestment attractiveness of regions, the coefficient of elasticity of investments is confronted with  the criteria of de-
pressed, found out and appraised conformity to the law of intercommunications of investment attractiveness and de-
pressed of regions. The regional analysis of division of direct foreign investments, sphere of their investment is given, 
basic directions of development of innovative activity in a country.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Перехід до розвинених ринкових 
відносин передбачає посилення економічної 
самостійності регіонів, створення рівних 
умов для їх збалансованого соціально-
економічного розвитку. Тому в інтересах 
кожного регіону доцільно підвищити ефек-
тивність використання наявного потенціалу 
та сприяти залученню коштів інвесторів в 
тому числі іноземних.  

Інвестування в усьому світі визнане 
провідним фактором економічного, техно-
логічного зростання могутності держави, 
тому багато країн світу створюють режим 
найбільшого сприяння вкладення капіталу в 
економіку країни. Крім того, недостатні об-
сяги інвестування по регіонам в Україні де-
якими науковцями, зокрема Ф. Заставним, 
розглядаються і як один з основних показ-
ників визначення депресивності території 
(поряд з грошовими доходами населення, 
рівнем зайнятості населення та кількістю 
безробітного населення). [5, c. 77] 

В «Державній стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року» (Постано-
ва від 21 липня 2006 р. N 1001)  визначаєть-
ся пріоритетна роль інноваційно-
інвестиційній стратегії розвитку  України та  
її регіонів, в якій  проведено аналіз рівня 
розвитку інвестиційної діяльності, іннова-
цій.  Як один із чинників модернізації еко-
номіки, затверджено пріоритетні напрями 

розвитку економіки регіонів, де поставлено 
акцент на їх інноваційно-інвестиційне зрос-
тання.  

Інвестиційна політика - загальнодер-
жавні принципові рішення та заходи, що 
визначають напрямки використання капіта-
льних вкладень у сферах і галузях економі-
ки з метою забезпечення ефективності та 
пропорційності її розвитку, усунення між-
галузевих і внутрішньогалузевих диспропо-
рцій, досягнення оптимальних співвідно-
шень між розвитком матеріального вироб-
ництва і невиробничої сфери тощо. 

Як самостійний напрямок державної 
політики інноваційна політика сформува-
лась в кінці 60-х на початку 70-х р. У допо-
віді підготовленій Міністерством торгівлі 
США «Технологічні нововведення: управ-
ління та умови здійснення» 1967 року впе-
рше  було вжито термін «інноваційна полі-
тика». 

Сучасна державна інноваційна політи-
ка – це сукупність заходів (науково-
технічних, виробничих, управлінських, фі-
нансово-побутових та ін.), пов`язаних зі 
створенням нових чи вдосконаленням існу-
ючих продуктів або технологічних проце-
сів…. Інноваційна політика набуває рис 
стратегії загального розвитку, яка веде її до 
зближення з інвестиційною політикою дер-
жави. Інноваційна діяльність тісно 
пов`язана з інвестиційною. Саме інвестиції 
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є безпосереднім носієм інновацій, отже, ре-
алізація інноваційної політики в несприят-
ливому інвестиційному кліматі практично 
неможлива. [4] 

Слід зауважити, що розвитку іннова-
цій за останні роки не приділялось належної 
уваги в Україні, за минулі роки вона втра-
тила значну частину свого науково-
технічного потенціалу через невдалі полі-
тичні та економічні реформи [6, c. 112].  

Аналіз досліджень і публікацій Про-
блема інвестиційної діяльності займала 
чинне місце в роботах науковців ще за ра-
дянських часів таких як О. Анчишкіна, І. 
Лукінова, Т. Хачатурова, С. Шаталіна. Су-
часним дослідженням регіонального роз-
витку присвячені роботи М. Барановського, 
В. Геєця, М. Дацишина, М. Єрмошенка, Ф. 
Заставного, М. Звєрякова, О. Кириченка, С. 
Коломийчука, І. Лютого, О. Михайлюк, С. 
Науменкова, А. Поддєрьогіна, В. Семенова, 
О. Топчієва,  Л. Хомич. Окремі аспекти 
проблем інвестування висвітлені в роботах 
таких авторів як О. Амоша, Н. Біляка, О. 
Галінської, В. Литвина, І. Рудика, Н. Хруща, 
Л. Шепетюка, В. Шавкуна, Н. Шевчишина. 
Дослідженням інноваційної діяльності під-
приємств присвячені роботи В. Александ-
рова, Г. Андрощук, Ю. Бажал, О. Білодсь-
кої, О. Бойко, С. Брус, А. Голікова, В. Кор-
да, А. Круглікова, М. Нікітіної, О. Лапко, Я. 
Олійника, М. Пашути, Л. Федулова. Крім 
того в Україні інвестиційна та інноваційна 
діяльність регулюється законодавчими та 
нормативними актами (близько 100 право-
вих документів). Головними з них являють-
ся Закони  України  «Про  інвестиційну  ді-
яльність»,   «Про режим іноземного  інвес-
тування», «Про господарські товариства», 
«Про інноваційну діяльність». 

Невирішені питання загальної про-
блеми. На сьогодні недостатня увага приді-
ляється дослідженню взаємозв’язку між ін-
новаційною та інвестиційною діяльністю як 
на держаному так і на регіональному рівні. 
Важливою проблемою, яка потребує дослі-
дження є визначення ефективності викорис-
тання інвестицій на регіональному рівні. 
Також потребує дослідження роль інвести-
ційної та інноваційної політики для подо-
лання депресивності соціально-
економічного розвитку регіонів. 

Метою статті є оцінка інвестиційної 
привабливості регіонів країни, співставлен-
ня коефіцієнта еластичності інвестицій з 
критеріями депресивності, виявлення та 
оцінка закономірних взаємозв’язків інвес-
тиційної привабливості і депресивності ре-
гіонів. Регіональний аналіз розподілу пря-
мих іноземних інвестицій, сфери їх вкла-
дення, основні напрями розвитку інновацій-
ної діяльності в країні.  

Виклад основного матеріалу. Стано-
влення та реформування економіки країни 
потребує великих капіталовкладень. Ваго-
мою складовою частиною цих капіталовк-
ладень можуть стати інвестиції, в т.ч. й іно-
земні. Доцільно звернути увагу, що інвести-
ції це додаткові фінансові вливання, напра-
вленні на переоснащення чи закупівлю но-
вого обладнання, сировини, матеріалів, за-
провадження нових технологій. Інвестицій-
на діяльність в країні супроводжується низ-
кою проблем і, як зазначає В.С. Марцин в 
своїй роботі, «стан цієї сфери є досить скла-
дним унаслідок зниження ділової активнос-
ті більшості об’єктів господарювання, оста-
точного погіршення інвестиційного клімату 
та можливостей бюджетів усіх рангів» [8, 
c.58], але дані таблиці 1, щодо темпів при-
росту інвестицій в основний капітал та об-
сягів вкладень прямих іноземних інвести-
цій, наводять на думку про активізацію ін-
вестиційної діяльності в країні. Крім цього, 
вагому роль в розвитку економіки країни 
відіграють інновації, які є чинником розвит-
ку конкурентоспроможності, ефективності 
підприємництва. На сучасному етапі успіш-
ний розвиток визначається в більшій мірі 
інноваційною діяльністю ніж сировинними 
ресурсам. [6, c.115]. 

Інвестування забезпечує підприємства 
країни коштами, необхідним обладнанням, 
сировиною, новими технологічними проце-
сами. В цілому допомагає реформувати за-
старілу структуру економіки, створити та 
освоїти новітню галузеву структуру на ос-
нові сучасних технологій, подолати еконо-
мічну залежність України від імпорту [8, 
c.58]. Безперечно Україна володіє великим 
інвестиційним потенціалом, який виража-
ється в наявності корисних копалин, віль-
них трудових ресурсів, великого ринку збу-
ту, і поряд з тим інвестиційний ризик обу-
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мовлений економічною та політичною не-
стабільністю в державі перешкоджають за-

лученню необхідного обсягу коштів в еко-
номіку країни. 

Таблиця 1 
Економічно-інвестиційні показники розвитку регіонів України (2006 р.) 

№
п/п 

Регіони ВРП (у 
факт.цінах 
млн..грн.) 

Темп 
прирос-
туВРП 
(% до 
по-

пер.року) 

Інв. в 
осн. кап. 
(у факт. 
цінах 

млн.грн.) 

Темп 
прир.інв. 

в 
осн.кап. 
(у % до 
попер. 
року) 

К.ел 
(коеф. 
еластич-
ності) 

Прямі 
іноземні 
інв. 

(млн.дол. 
США) 

Прямі 
інозем 
ні інв. 
(у %) 

 Україна 441452 102,7 125254 119,0 0,86 21186,0 100 

1 Автономна Республіка Крим 12848 104,0 4684 121,7 0,85 577,4 3,7 

2 Вінницький 10207 105,3 2494 129,5 0,81 92,9 0,6 

3 Волинський 6553 103,7 1839 137,9 0,75 275,1 1,8 

4 Дніпропетровський 41227 107,3 10737 124,2 0,86 2331,9 15,0 

5 Донецький 58044 97,1 11728 109,3 0,88 837,1 5,4 

6 Житомирський 7430 101,1 1546 120,6 0,83 123,7 0,8 

7 Закарпатський 6700 98,5 2019 154,8 0,63 298,2 1,9 

8 Запорізький 19968 104,6 3896 105,1 0,99 609,9 3,9 

9 Івано-Франківський 9622 105,9 2620 135,4 0,78 183,3 1,2 

10 Київський 15362 107,3 7032 135,1 0,79 879,0 5,7 

11 Кіровоградський 6877 102,3 1777 125,2 0,81 52,1 0,3 

12 Луганський 19716 100,3 5538 114,3 0,87 284,2 1,8 

13 Львівський 17192 98,1 5875 110,7 0,88 509,1 3,3 

14 Миколаївський 9553 100,1 3118 108,5 0,92 99,8 0,7 

15 Одеський 20762 99,6 7339 124,1 0,80 703,8 4,5 

16 Полтавський 18099 99,2 4760 113,2 0,87 310,2 2,0 

17 Рівненський 7263 102,1 2144 163,4 0,62 109,4 0,7 

18 Сумський 8025 104,4 1508 92,7 1,12 157,2 1,0 

19 Тернопільський 5137 102,5 1214 119,8 0,85 45,0 0,3 

20 Харківський 25618 104,8 7957 123,4 0,84 1015,4 6,5 

21 Херсонський 6469 99,2 1503 123,3 0,80 108,3 0,7 

22 Хмельницький 7958 103,9 2075 125,4 0,82 105,7 0,7 

23 Черкаський 9014 107,0 3304 144,3 0,74 119,3 0,8 

24 Чернівецький 4234 101,5 1451 166,0 0,61 36,8 0,2 

25 Чернігівський 7627 100,1 1520 102,6 0,97 81,6 0,5 

26 м. Київ 77124 105,8 24858 111,9 0,94 5538,2 26 

27 м. Севастополь 2823 100,9 718 118,3 0,85 125,6 0,6 

 
Розглянемо обсяги інвестицій в регіо-

ни України, а також ряд інших важливих 
показників, які дадуть змогу проаналізувати 
розподіл інвестицій за регіонами та ефекти-
вність їх використання. 

Фактологічною основою для прове-
дення дослідження стали матеріали статис-
тичного щорічника України, а також розра-
ховані відповідні показники для проведення 
порівняльного аналізу та співставлення рів-
ня розвитку регіонів [11, c.44-47, c.198-200, 
264]. В таблиці 1 розраховано коефіцієнт 
еластичності, для аналізу ефективності ін-
вестицій на регіональному рівні. Коефіцієнт 
еластичності обчислюється як співвідно-
шення темпу приросту валового регіональ-
ного продукту до темпу приросту реальних 
інвестицій. Даний коефіцієнт показує на 
скільки відсотків змінюється валовий регіо-

нальний продукт при зміні реальних інвес-
тицій на 1% [3, c. 118]. В результаті порів-
няння коефіцієнта еластичності за регіона-
ми, можна визначити ефективність інвесту-
вання. 

Максимальна віддача від вкладених 
інвестицій спостерігається в Сумському ре-
гіоні, який демонструє значні темпи приро-
сту ВРП співставні з Харківським та Луган-
ським регіонами, які мають вагомий проми-
слово-економічний розвиток. З незначним 
відставанням слідують м. Київ, Запорізький, 
Чернігівський та Миколаївський регіони, 
останній, на жаль, при збільшенні темпів 
приросту в основний капітал, достатній ін-
вестиційній привабливості для іноземного 
інвестора – має незначні вкладення інозем-
ного капіталу та зменшення обсягу валового 
регіонального продукту в 2006 році.  
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Економічна ситуація в країні спричи-
нила скорочення валового регіонального 
продукту Чернігівського регіону, зменшен-
ня обсягів виробництва, як в промисловості, 
так і в аграрно-промисловому комплексі, 
але збільшення обсягів інвестування в осно-
вний капітал, хоча і незначне, дало поштовх 
для стабілізації соціально-економічної ситу-
ації в регіоні. При продуктивному викорис-
танні економіко-географічного, геополітич-
ного, природно-ресурсного потенціалу регі-
он має можливість ефективно співпрацюва-
ти і з іноземними інвесторами. 

Значну групу становлять регіони з ко-
ефіцієнтом еластичності в межах 0,80-0,90, 
які мають різний економічний, природний, 
демографічний потенціал та демонструють 
різне соціально-економічне становище. Це 
Дніпропетровський, Донецький, Лугансь-
кий, Харківський, Львівський, Одеський ре-
гіони, АРК, м. Севастополь також Вінниць-
кий, Житомирський, Кіровоградський, Пол-
тавський, Тернопільський, Херсонський, 
Хмельницький регіони, які доводять, що 
фінансова допомога з боку держави, онов-
лення основних фондів – являються стиму-
лом для їх економічного розвитку та з часом 
матимуть можливість  для подальшого збі-
льшення частки даних регіонів до загально-
національної. 

Спостерігається ряд регіонів, які оде-
ржують значну фінансову допомогу, демон-
струючи при цьому високі темпи приросту 
інвестицій в основний капітал, порівняно з 
минулим роком, та поряд з цим мають не-
значні темпи приросту ВРП, що показує не-
ефективність капіталовкладень в економіку 
Волинського, Закарпатського, Івано-
Франківського, Рівненського, Черкаського, 
Чернівецького регіонів. До даних регіонів, 
як не парадоксально, увійшов і Київський, 
який має одні з найкращих показники з тем-
пів приросту ВРП, має значні обсяги інвес-
тицій, але результативність їх використання 
ще недостатньо висока. Даний факт можли-
во пояснити наявністю в Київському регіоні 
великої кількості іноземний інвестиційних 
фірм, які після надходження коштів, вкла-
дають їх в підприємства інших регіонів. 

Спробуємо з’ясувати  чи існує взаємо-
залежність між коефіцієнтом еластичності, 
обчисленим по регіонах, та їх інвестицій-

ною привабливістю. Інвестиційно приваб-
ливі регіони мають значний коефіцієнт ела-
стичності, але не входять в группу регіонів, 
в якій найвищий показник коефіцієнта елас-
тичності (Дніпропетровський, Донецький 
регіони). 

До них тяжіють інвестиційно 
привабливі регіони (з середнім ступенем 
привабливості) та значним показником 
коефіцієнта еластичності (Харківський, Лу-
ганський, Одеський, Полтавський, АРК). 
Інвестиційно непривабливими, з низьким 
показником коефіцієнта еластичності 
інвестицій є Рівненський, Волинський, 
Івано-Франківський регіони.  

Слід звернути увагу на протилежно-
діаметральну ситуацію, що склалась в 
Київському регіоні, який є одним з 
найбільш інвестиційно привабливих 
регіонів, але на жаль не демонструє високої 
ефективності вкладених інвестицій, та на-
впаки з Чернігівським регіоном. 
Інвестиційна привабливість регіонів 
характеризується певними критеріями, які є 
досить стабільними (незмінними). Обсяг 
іноземних інвестицій – є більш динамічною 
величиною, яка впливає і на розрахунок 
коефіцієнта еластичності та може суттєво 
змінюватися через певний проміжок часу.  

Більшу синхронність демонструють 
дослідження інвестиційної привабливості та 
депресивності регіонів. Загальне порівняння 
коефіцієнта еластичності інвестицій з 
категорією депресивності регіонів викликає 
певні труднощі, так як аналіз наукових  
публікацій не свідчить про існування 
єдиних критеріїв у визначенні 
депресивності територій, тому різні фахівці 
виділяють дещо різні регіони, проте 
більшість з них депресивними регіонами 
вважають: Закарпатський, Івано-
Франківський, Херсонський регіони (В.С. 
Коломийчук), Чернівецький, 
Тернопільський (Ф.Д. Заставний), Хер-
сонський, Сумський, Рівненський, Івано-
Франківський, Чернівецький регіони (Л.В. 
Шаульська) [1, c.118]. З даних таблиці 1 
видно що мінімальні показники коефіцієнта 
еластичності спостерігаються, в основному, 
в депресивних регіонах підтвердження 
неефективності дії інвестицій одержали За-
карпатський, Івано-Франківський, 
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Рівненський, Чернівецький регіони. Проте 
Сумський, Чернігівський регіони наочно 
демонструють важливість інвестування та 
можливості депресивних регіонів при 
певній фінансовій підтримці. 

Розрахунки вчених-економістів ствер-
джують, що інвестиційні потреби України 
становлять близько 40 млрд. дол. США, що 
майже в 30 разів більше за реальні інвести-
ційні вкладення станом на початок 2007 ро-
ку. Якщо опиратись лише на внутрішні ко-
шти держави, то період відродження украї-
нської економіки займе близько 20 років, 
тому залучення іноземного капіталу, в даній 
ситуації, є необхідною та важливою умовою 
соціально-економічного розвитку країни [8, 
c.60].  

Стосовно  питання доцільності залу-
чення іноземних інвестицій, існують  від-
мінні думки. Одна точка зору одстоює ви-
няткове значення іноземних інвестицій для 
економічного розвитку країни, проведення 
реформ. Інша – розглядає іноземні інвести-
ції як «механізм» поглинання внутрішнього 
ринку, використання трудових, природних 
ресурсів країни. Склалось уявлення, що за-
вдяки інвестуванню позитивний результат 
одержує лише інвестор, який отримує «до-
ступ до ринку дешевої робочої сили, сиро-
вини чи збуту продукції», але й реципієнт за 
рахунок одержаних коштів має можливість 
вирішити ряд соціально-економічних про-
блем [2, c. 110]. Досліджуючи надходження 
прямих іноземних інвестицій з 1992р.  до 
2007р., слід зазначити, що їх сукупність 
становить більше 21 млрд. дол. США, це 
близько 440 дол. на душу населення (анало-
гічний показник у Росії – 798 дол. США, 
Польщі – 2 тис. дол. США, Німеччині – 8 
тис. дол. США). Витік іноземного капіталу з 
України за ці роки становить 12,9 млрд. дол. 
США (з кожних 3 інвестованих доларів 1 
вивозиться) [10, c.75].   

Розглянемо  обсяги надходження іно-
земних інвестицій за регіонами (для зручно-
сті проаналізуємо в відсотках). На регіони 
країни, з загального обсягу, припадає 73% 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ), 26% - 
ПІІ отримує м. Київ, та близько 1% м. Сева-
стополь. Найбільш  привабливим  для іно-
земних інвесторів є Дніпропетровський ре-
гіон, який одержує 15% ПІІ, більше 5% ПІІ 

зосереджено в Донецькому, Київському та 
Харківському регіонах. Це регіони з висо-
ким рівнем розвитку, який визначається 
геополітичними, економічними, природни-
ми, соціальними чинниками. Десять регіо-
нів країни такі як: Запорізький Одеський, 
Львівський, Луганський, Волинський, Зака-
рпатський, Івано-Франківський, Полтавсь-
кий, Сумський та Автономна Республіка 
Крим одержують від1 до 5 % ПІІ. Регіони з 
вагомим соціально-економічним потенціа-
лом, достатніми природними передумовами, 
сприятливим інвестиційним кліматом.   Ре-
шта регіонів (12) ще залишаються мало 
привабливими для іноземних інвесторів. В 
основному це сільськогосподарські регіони 
з великим аграрним потенціалом, які  спеці-
алізується на виробництві та переробці цук-
рового буряка, зерна, фруктів,  овочів, тю-
тюну, м’яса та молока. Пріоритетним на-
прямом їх розвитку є сільське господарство, 
яке в свою чергу являється найменш при-
вабливим для інвестування.  

Регіони України дуже різноманітні за 
своїм економіко-географічним положенням, 
природно-ресурсним, трудовим, економіч-
ним потенціалом. На сучасному етапі інвес-
тиційна привабливість визначається не ли-
ше цими показниками. Велике значення в 
інвестиційній привабливості займає інвес-
тиційний менеджмент, проектний аналіз, 
коефіцієнт ділової активності, співвідно-
шення власного та позикового капіталу.[9, 
c. 163]. 

Аналіз спрямування іноземних інвес-
тицій свідчить, що вони направлені не в 
сфери, які б дійсно сприяли технологічному 
оновленню вітчизняного господарства. При 
цьому в обсяг іноземних інвестицій вклю-
чаються надходження від продажу інозем-
цям українських підприємств, банків – але в 
такому разі фактично українську економіку 
не було проінвестовано, тому необхідно 
звернути увагу на власні ресурси, які мо-
жуть стати інвестиційною основою для ак-
тивного економічного росту.  

Інвестиції до України надходять зі 119 
країн світу, фінансування  десяти з них ста-
новить 84,1% загального обсягу іноземних 
інвестицій. В число країн-лідерів інвесторів 
входять: Німеччина 5620,7 млн. дол. США, 
Кіпр – 3011,7 млн. дол. США, Австрія – 
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1600,8 млн. дол.  США, Велика Британія – 
1557,2 млн. дол. США. Статистика свідчить 
про покращення інвестиційного клімату в 
країні: загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій в економіку країни станом на 1 
січня 2007 р. становив 125,4% до аналогіч-
ного показника за 2006 р. [8, c.58].  Крім то-
го інвестиції  являються своєрідним індика-
тором оцінки депресивності, якщо обсяг ін-
вестицій збільшується, то регіон стабілізує 
свою господарську діяльність.  

З інвестиційною діяльністю тісно 
пов’язана інноваційна діяльність, яка є од-
ним із пріоритетних напрямів розширення 
діяльності та збільшення обсягів капіталь-
них інвестицій, впровадження новітніх тех-
нологій на підприємствах, що в свою чергу 
приведе до підвищення ефективності виро-
бництва, економічного та соціального зрос-
тання регіону та країни в цілому [7, c.48].  

Загальний обсяг інноваційних витрат у 
промисловості на початок 2007 року стано-
вив 6160,0 млн. грн., що на 72% більше по-
рівняно з аналогічними витратами в 2000 р. 
Аналіз напрямів інноваційних витрат свід-
чить, що більше половини всіх коштів 
(56,6%) направлено в придбання нових ма-
шин, обладнання, установок та впрова-
дженням інновацій, велика увага приділя-
ється дослідженням і розробці нових техно-
логій (16,2%), на маркетинг та рекламу при-
падає 5,8%, близько 3% на придбання нових 
технологій, решта – інші витрати. 

Фінансування інноваційної діяльності 
в промисловості здійснюється в основному 
за рахунок власних коштів підприємств 
(84,6%), 1,9% коштів виділяє держава, по-
повнення за рахунок місцевих бюджетів 
становить лише 0,2% та 3,3% - це кошти ін-
весторів (з них 0,4% - вітчизняних, решта – 
іноземних держав). 

За період 2006 р. в Україні було зареє-
стровано 999 промислових підприємств, які 
впроваджували різні інновації: з них 272 
підприємства впроваджували нові техноло-
гічні процеси (27,2% до загальної кількості 
підприємств, впроваджуючих інновації) в 
тому числі маловідходні, ресурсозберігаючі 
та безвідходні процеси 161 підприємство – 
16,1%, освоювали виробництво нових видів 
інноваційної продукції – 466 підприємств, 

що становить 46,6% та решта - нових видів 
техніки.  

На протязі 2006 року було реалізовано 
всього інноваційної продукції на суму 
30892,7 млн. грн. (в тому числі принципово 
нової на 18194,9 млн. грн., поставлено на 
експорт інноваційної продукції на 12797,0 
млн. грн., що становить у відсотковому 
співвідношенні 58,8% та 41,2%). Обсяги ре-
алізованої інноваційної продукції з кожним 
роком зростають, порівнюючи з 2005 роком 
на 20% та майже на 60% проти 2000 року.  

Слід зауважити, що спостерігається 
тенденція до зниження виїзду фахівців ви-
щої кваліфікації за межі України. Якщо в 
2000 році країну залишили 26 докторів наук 
та 125 кандидатів наук, в 2003 році майже 
вдвічі менше, то в 2006 році виїхало 6 док-
торів наук та 37 кандидатів наук. В основ-
ному наукові кадри емігрують в США, Ро-
сійську Федерацію Німеччину та  Ізраїль 
[11, c.116-118]. 

Висновки і перспективи подальших 
розробок. Проведене дослідження дає під-
стави стверджувати, що для активізації та 
розвитку економіки України необхідно ви-
значити регіональні інвестиційні активи, 
джерела їх залучення, найефективніші сфе-
ри їх використання,  покращити інвестицій-
ний рейтинг країни, що сприяло б залучен-
ню іноземного капіталу для фінансового за-
безпечення пріоритетних галузей націона-
льної економіки. 

Аналіз інвестиційної діяльності в регі-
онах свідчить про залежність соціально-
економічного розвитку регіону до обсягів 
інвестицій. Чим вищий рівень розвитку ре-
гіону, тим більші його обсяги інвестиційних 
надходжень.  

Обчислені показники коефіцієнта ін-
вестиційної еластичності дали можливість 
співставити його  з показниками, що визна-
чають інвестиційну привабливість регіонів 
та зробити висновок про їх часткове співпа-
дання. 

Більш синхронними виявились понят-
тя інвестиційної привабливості та депреси-
вності регіонів. Інвестиційно привабливі 
регіони (Донецький, Дніпропетровський, 
Київський мають найбільші обсяги надхо-
джень іноземних інвестицій, інвестицій в 
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основний капітал та являються економічно і 
соціально високорозвиненими регіонами) 

Дослідження показників коефіцієнта 
інвестиційної еластичності та депресивних 
регіонів показав їх майже повне співпадан-
ня. Ефективність та обсяги інвестування в 
депресивних регіонах незначні, що потребує 
уваги як з боку держави так і місцевих ор-
ганів самоврядування. 

Структурний аналіз інвестицій за ви-
дами економічної діяльності свідчить, що на 
ряду зі значним вкладенням капіталу в про-
мисловість, вагомою підтримкою користу-
ються такі напрями як торгівля, діяльність 
транспорту та зв’язку, операції з нерухомим 
майном, оренда. Мало інвестованим зали-
шається сільське господарство, будівницт-
во, що при сучасних економічних умовах, 
які склалися у світі можуть стати пріорите-
тними напрямами інвестиційної діяльності.  

Слід зауважити, що розподіл  прямих 
іноземних інвестицій відносно регіонів 
України залишається нерівномірним, але 
порівнюючи з 2004-2005 р.р. їх обсяги в ці-
лому в країну та в найменш інвестиційно 
привабливі регіони (Чернівецький, Терно-
пільський, Чернігівський, Черкаський, Хме-
льницький, Херсонський) - збільшилися, що 
слід сказати й про інвестиції в основний ка-
пітал.  

Крім того спостерігається істотна дис-
пропорція в залученні іноземних інвестицій 
по галузях економіки. Недостатньо інвесто-
вані ключові вітчизняні галузі - металургія 
та хімія. Даний факт  говорить про те, що ці 
галузі не є перспективними для  іноземного 
бізнесу. Така ж диспропорція спостерігаєть-
ся й у залученні іноземних інвестицій по 
регіонах, що не може задовольняти вимоги 
їх всебічного економічного розвитку. Для 
активізації іноземного інвестора на весь 
спектр галузей промисловості та сільського 
господарства необхідні додаткові стимули, 
що змусять звернути увагу на конкретні ре-
гіони та види діяльності. 

Важливим фактором збільшення інве-
стиційних надходжень може стати розвиток 
інвестиційної інфраструктури, яка в Україні 
не є досконалою, що в свою чергу дасть 
можливість зростанню обсягів інвестицій-
ного капіталу до провідних виробництв та 
галузей. 

Поліпшення економічної та інвести-
ційної політики України, залучення інозем-
них банків, створення вигідних умов для 
розміщення капіталу – забезпечить ефекти-
вний розвиток інвестиційної та інноваційної 
діяльності.  
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Ігор Смирнов 

 
ЛОГІСТИЧНА ОЦІНКА «ТУРИСТИЧНИХ ЧУДЕС УКРАЇНИ» 

 
Розкрито логістичні аспекти туристичних чудес України, враховуючи їхні транспортно-дорожні, тор-

гівельно-складські, митні та інші функції, які з сучасної точки зору можна кваліфікувати як такі, що відно-
сяться до сфери логістики. 

Represented logistical aspects of touristic wonders of Ukraine, considering their road and transport, trade and 
warehouse, customs and other functions which from the modern point of view is possible to quality as logistical ones. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Стаття закінчує розгляд логістичних аспек-
тів туристичних чудес світу та України, ви-
конаний автором у двох попередніх статтях, 
де розглядалися «класичні» та «нові» дива 
світу. В данній статті розкритий логістич-
ний аспект семи найвидатніших туристич-
них чудес України, список яких був оголо-
шений за результатами інтернет-
голосування 22 серпня 2007 року. Нагадає-
мо, що до «семи чудес України» були відне-
сені: 1. Заповідник «Кам’янець (XIV – XVIII 
ст.); 2. Козацький острів Хортиця (XIV – 
XVIII ст.); 3. Дендропарк «Софіївка» в 
Умані (XVII – XVIII ст.); 4. Києво-
Печерська Лавра (ХІ ст.); 5. Софія Київська 
(ХІ ст.); 6. Хотинська фортеця (ХІІІ – ХVII 
ст.); 7. Херсонес Таврійський (І ст.). 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій з проблеми, що розглядається, по-
казує, що з туристичної точки зору вона до-
сить детально розглядається як у різномані-
тних енциклопедичних виданнях [1;2], так і 
в Інтернеті [3;4]. У той же час джерел, 
пов’язаних з логістичною оцінкою «турис-
тичних чудес України» нами не знайдено. 
Отже дану статтю слід розглядати в кон-
тексті подальшого розвитку досліджень з 
логістики туризму – нового науково-
практичного напрямку логістики, який роз-
робляє автор, [5, 190-210;647-653; 7] а та-
кож  А.А. Гвозденко [8], П. Андруховець [9] 
та інші. 

Метою статті є відобразити логістич-
ні аспекти «туристичних чудес України», 
які наведені вище, з тим щоб показати 
об’єктивну присутність та важливість логіс-
тичного чинника в господарському та соці-
ально-культурному розвитку України за 
минулих часів та її різноманітних досяг-

нень, які й відображають сім найвидатніших 
туристичних чудес нашої країни. 

Виклад основного матеріалу. Украї-
нські туристичні чудеса є значно молодши-
ми від класичних, але багато з них не по-
ступаються за віком новим чудесам світу. 
Об’єднує їх як з старими, так і з новими 
“чудесами світу» те, що присутність та важ-
ливість логістичного чинника є очевидною, 
але нажаль, недостатньо детально розкри-
тою в наявних їх описах. Пояснюється це 
тим, що укладачів «списку туристичних чу-
дес» цікавила насамперед їхня історично-
культурна цінність. Незважаючи на це, логі-
стичні аспекти без труду можна знайти в 
характеристиках всіх семи «туристичних 
див України» (табл.1). 

Національний історико-
архітектурний заповідник «Кам’янець”:  
давньоримський міст, транспортно-
митний осередок середньовіччя. 

Кам’янець-Подільський – місто, що 
зберегло дух середніх віків. Тут можна по-
бачити одну з найбільших оборонних спо-
руд України, фортецю, що займає провідне 
місце у світовій історії оборонного зодчест-
ва та середньовічної військової логістики. 
Літопис приписує будівництво кам’яної фо-
ртеці литовським князям Корятовичам, які 
правили князівством у 60-90-х рр. XIV 
ст.Високий скелястий берег р. Смотрич, 
живописний краєвид, величезні вежі з таєм-
ничими латинськими написами, розгалу-
джена система брукованих доріг як у само-
му місті, так і на в’ їздах до нього з боку 
Польської та Руської брам, унікальний фор-
течний міст, що правив за головні в’ їзні во-
рота міста – все нині притягує десятки тисяч 
українських та іноземних туристів. 
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Таблиця 1 
Туристичні чудеса України та їх логістичні функції 

№ Назва Час Логістичні функції 
1 Заповідник «Кам’янець» XIV – XVIII ст. Давньоримський міст, транспортно-

митний осередок середньовіччя. 
 
2 

 
Козацький острів Хортиця 

 
XIV – XVIII ст. 

Транспортно-митний осередок, ко-
рабельня, козацькі «склади» та кла-
ди під водою. 

 
3 

 
Дендропарк «Софіївка» в 

Умані 

 
XVII – XVIII ст. 

Історична транспортно-туристична 
інфраструктура, доставка дерев ек-
зотичних порід з усього світу. 

 
4 

 
Києво-Печерська Лавра 

 
XI ст. 

«Логістика» монастирського госпо-
дарства. 

 
5 

 
Софія Київська 

 
XI ст. 

Ранньосередньовічна будівельна та 
інформаційна «логістика», мульти-
модальна  доставка саркофагу. 

 
6 

 
Хотинська фортеця 

 
XIII – XVII ст. 

Транспортно-митні функції, істори-
чний будинок митниці. 

7 Херсонес Таврійський I ст. Порт, склади, «Віа Мілітаріс». 
 

Історичне серце Кам’янця – старе міс-
то функціонує як унікальний містобудівний 
комплекс площею 121 га, що відокремлений 
від решти міста глибоким каньйоном р. 
Смотрич. 

Архітектура Старого міста – заповід-
ника зберегла зразки культур різних народів 
(українців, поляків, вірмен, турків і росіян) 
та релігій (православної, католицької, іу-
дейської, мусульманської), а саме: Турець-
кий мінарет XVII ст.; - турецький та вірмен-
ський бастіон XVII ст.; Миколаївська (вір-
менська) церква XIV ст.; дерев’яна Хресто-
воздвиженська церква XVIII ст.; монастир-
ські комплекси XV-XVIII ст. орденів Домі-
ніканів, Францисканів. 

Однією з унікальних інженерних спо-
руд заповідника є Замковий міст, що з’єднує 
місто та Замковий комплекс. Він викликав 
немало суперечок щодо свого походження. 
За однією з гіпотез, міст було зведено рим-
лянами у ІІ столітті під час походу Траяно-
вого війська на Гетто-Дакію. Отже вже тоді 
Кам’янець виступав як важливий оборон-
ний, транспортний, торговельний осередок 
на перехресті давніх торгівельно-
транспортних шляхів. 

Завдяки ункальному поєднанню міс-
тобудівної, архітектурної, історичної спад-
щини Старого міста з ландшафтом каньйону 
р. Смотрич «Культурний ландшафт каньйо-

ну» визначено кандидатом до списку світо-
вої культурної спадщини ЮНЕСКО. До на-
шого часу збереглася система потерн (ходів) 
і казематів, фортеці. Денна вежа призначена 
для спостерігачів: можна піднятися на неї 
кожному і насолодитися оспіваним поділь-
ським краєвидом. Невід’ємною частиною 
Старого міста, його перлиною, є Стара фор-
теця, яка стала візитною карткою Кам’янця-
Подільського, його символом. 

Історія заснування фортеці починаєть-
ся в ХІІ столітті. Немов продовження 
кам’яних скель височать башти фортеці. 
Одиннадцять башт входять до складу фор-
теці, кожна має свою назву і свою історію. 
Так, наприклад, найвища башта названа 
Папською тому, що була збудована на кош-
ти, виділені папою римським Юлієм ІІ. Ще 
її називають Кармелюковою, бо в ній тричі 
був ув’язнений Устим Кармелюк. У чорній 
(кутовій) башті знаходиться криниця гли-
биною 40 м і в діаметрі 5 м, що видовбана в 
скелі. Досі в її стінах збереглося величезне 
дерев’яне колесо з пристроєм для підняття 
води на поверхню. 

Національний заповідник «Хорти-
ця»: транспортно-митний осередок, кора-
бельня, козацькі «склади» та клади під во-
дою. 

Хортиця з прадавніх часів відігравала 
важливу стратегічну роль на дніпровському 
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річковому шляху із Варяг в Греки. Замика-
ючи дніпровські пороги, вона контролювала 
переправи, броди та навколишні суходольні 
шляхи. Тут зупинялися для перепочинку 
після подолання порогів військові загони та 
торгівельні флотилії русів, які спускалися 
Дніпром до Чорного або Середземного мо-
рів. Хортиця була опорним пунктом давньо-
руських військ під час боротьби з кочовика-
ми. 

За часів середньовіччя Хортиця стала 
одним з головних осередків формування і 
діяльності українського козацтва, постійно 
перебувала у сфері військових та господар-
ських інтересів Запорозької Січі. Про це 
свідчать численні історичні джерела. В 
українській національній свідомості образ 
Хортиці є уособленням Запорозької Січі та 
запорозького козацтва. 

З метою увічнення пам'ятних місць, 
пов'язаних з історією запорозького козацтва, 
Рада Міністрів Української РСР постановою 
№ 991 від 18 вересня 1965 р. оголосила те-
риторію острова Велика Хортиця в м. Запо-
ріжжі Державним історико-культурним за-
повідником. На території історико-
культурного заповідника Постановою Ради 
Міністрів Української РСР № 500 від 28 жо-
втня 1974 р. з метою збереження в природ-
ному стані унікальних пам'яток геології, рі-
дкісних видів рослин утворено геологічний 
заказник "Дніпровські пороги" загальною 
площею 1383 гектарів. Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 6 квітня 1993 р. № 
254 "Про Національний заповідник Хорти-
ця" його віднесено до сфери управління Мі-
ністерства культури і туризму України. 
Управління заповідником здійснює Держа-
вна служба з питань національної культур-
ної спадщини. 

До заповідника включені території ос-
трова Хортиця та прилеглих до нього остро-
вів і скель Байди, Дубового, Розтьобіна, Три 
Стоги, Середня, Близнюки, урочища Вирви 
на правому березі Дніпра в м. Запоріжжі. 
Загальна площа території заповідника ста-
новить близько 2386 гектарів. Острів Хор-
тиця є комплексною історико-культурною 
та природною пам'яткою, на території якої 
нараховується близько 70 пам'яток історії та 
археології: багатошарова пам'ятка на о. 
Байди (доба неоліту-XVIII ст.), давньосло-

в'янське поселення "Протовче" (XII-XIV ст.), 
Совутинське городище скіфського часу (V-
III ст. до Р.Хр.), поселення Сабатинівської 
культури (XIV-XII ст. до Р.Хр.), військові 
укріплення козацьких часів та російсько-
турецької війни 1735-1739 років. На терито-
рії заповідника збереглася низка пам'яток 
доби українського козацтва: рештки земля-
них укріплень замку Дмитра Вишневецько-
го (середина XVI ст.) та залишки укріплень 
Запорозької верфі (корабельні), спорудже-
ної у 1739 р. на місці замку Д. Вишневецько-
го на о. Мала~Хортиця, рештки земляних 
укріплень Хортицького ретраншементу на о. 
Хортиця та правому березі Дніпра, зведено-
го під час російсько-турецької війни 1735-
1739 років, місця розташування козацьких 
зимівників. 

 Унікальною особливістю Хортиці є те, 
що на острові представлені всі тополандшаф-
тні зони України - від степу до гір. В ярах, 
урочищах, плавнях острова ростуть 1052 
види вищих рослин, з яких 657 дикоростучі 
аборигени, 11 з яких занесено до Червоної 
Книги України, 41 вид - релікти та ендемі-
ки. 

До складу заповідника входить музей 
історії козацтва. Загальний музейний фонд 
заповідника становить 634 тис. одиниць 
зберігання. Програмою відтворення видат-
них пам'яток історії та культури України, 
затвердженою постановою Кабінету Мініст-
рів України від 23.04.1999 № 700, передба-
чено будівництво історико-культурного 
комплексу "Запорозька Січ", що являтиме 
собою комплекс споруд, присвячених істо-
рії запорозького козацтваXVI-XVIII ст. 3 ме-
тою подальшого розвитку заповідника та на 
виконання Указу Президента України від 
29.04.2005 р. № 732 "Про невідкладні захо-
ди щодо розвитку Національного заповід-
ника "Хортиця" розроблено концепцію 
Державної програми розвитку Національно-
го заповідника "Хортиця", яка схвалена роз-
порядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.08.2005 р. за № 373. 

З точки зору логістики істотно, що за 
козацьких часів (XVI – XVIII ст.) о. Хорти-
ця став місцем створення Запорозької Січі, 
яка виконувала важливі транспортні та тор-
гівельно-митні функції на Дніпровському 
водному шляху (давній маршрут «з варяг у 
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греки»). Отже, козаки контролювали торгів-
лю і товарні потоки не лише України, аде й 
Польщі, Литви та Півдня Росії, оскільки са-
ме Дніпро з притоками з’єднував країни Пі-
внічної та Західної Європи з Кримом та Ту-
реччиною. Остання була не тільки військо-
вим союзником або ворогом Запорізького 
козацтва (що залежало від конкретної істо-
ричної ситуації), але й найбільшим торгіве-
льним партнером. Так, за договором 1649 р. 
козаки отримали дозвіл султана на вільне 
плавання Чорним морем з усіма його по-
ртами. Козаки також дістали привілей сто-
совно вільної співпраці з турецькими куп-
цями, створення в портах своїх сколадів з 
товарами, а також звільнялися на сто років 
(!) від сплати мита та податків Османській 
імперії. Подібними пільгами в Україні ко-
ристувалися турецькі купці, а Військо Запо-
різьке в Стамбулі мало власного торговель-
ного представника, який захищав інтереси 
українських купців. 

Щодо транпортних засобів, то широко 
відомі козацькі човни – «чайки», на яких 
запорізькі козаки доходили і до Стамбулу. 
А на о. Хортиця знайдено рештки козацької 
корабельні – верфі, де виготовлювалися ве-
ликі човни. Цікаво, що при цьому немає 
жодної згадки про мапи, якими користува-
лися козаки, а без відповідних морських 
карт перетнути Чорне море і дістатися 
Стамбулу досить складно й нині. 

З логістикою пов’язана і головна леге-
нда Хортиці – Запорізька Січ та “склади” 
запорізьких козаків. Виникнення Січі відно-
ситься до 1552 -1557 рр., коли Дмитро Ви-
шневецький заснував перше укріплене міс-
течко на Хортиці. Пізніше козацькі посе-
лення розповсюдилися на південну частину 
острова та на правий берег Дніпра. В 1557 -
1578 рр. на Хортиці створив свій табір коза-
цький ватажок Яків Шах, звідки він здійс-
нював набіги на турків та татар. Нові укріп-
лення збудував у 1617 р. Петро Конашевич 
– Сагайдачний і ще в кінці ХІХ ст. в захід-
ній частині острова можна було побачити 
рештки валів, куренів та церкви. Поступово 
володіннями Січі стали, крім Хортиці, на-
вколишні невеликі острови на Дніпрі та ча-
стина земель по обидві сторони річки, 
включаючи Велику Луку – примикаючу до 
Дніпра величезну ділянку степу біля сучас-

ного Запоріжжя. Про те, що в Запоріжській 
Січі нагромаджувалися значні скарби, пере-
важно здобич, відбита в турків та татар, є 
багато свідоцтв. Частина здобичі йшла на 
формування «Військової скарбниці» - казни 
Війська Запорозького, а інша частина роз-
поділялася серед «товариства». Французь-
кий військовий інженер, що знаходився на 
польській службі, Боплан, жив в Україні в 
1630 – 1640 рр. Він писав, що «кожний ко-
зак має на островах свій таємний куточок». 
Повертаючись з перемогою над турками 
«вони ділять здобич у скарбниці, і все, що 
отримують, ховають під водою, за виклю-
ченням речей, що можуть зіпсуватись від 
неї». За свідоцтвом Боплана козаки «під во-
дою тримають не тільки гармати, відбиті в 
турків, але й гроші, які вони беруть за необ-
хідністю». Якщо козак повертався з черго-
вого походу, він забирав сховане, а якщо 
гинув у бою, то клад залишався у воді, або в 
землі. 

Запорозька Січ була ліквідована за 
указом Катерини Другої в 1775 р., а казаків 
насильницьки було переселено на Кубань. 
Але під час розгрому Січі в багатьох козаків 
булу думка, що «як помре «Потьомка» (тоб-
то князь Потемкін-Таврійський), то вони 
вернуться назад». Тому, залишаючи Січ, ба-
гато запорожців «нічого не брали з собою, а 
ховали добро – хто в землю, хто в скелю, а 
інші в Дніпро. Тоді ж, за переказами, десь 
на Хортиці, або її околицях була схована 
«Військова скарбниця» запорожців. Ще в 
кінці ХІХ ст. були живі численні свідки, які 
пам’ятали від своїх батьків та дідів прикме-
ти запорозьких кладів. Розповідали, що в 
урочище Сагайдачному, десь «під каміння-
ми», «допропасти» закопано козацьких 
«грошей», але «не всякому вони судились». 
Ходила й інша «балачка» - що на Стрілець-
кому острові незадовго до ліквідації Січі 
були «закопані гроші» - золото, срібло, 
зброя. Через декілька десятирічь після зни-
щення Січі на Хортиці з’явилися «діди», які 
ніби-то знали прикмети кладів. Мабуть, це 
були козаки, які колись «сховали» своє 
майно або знали про клади, сховані їхніми 
товарищами. Їх поява тільки збільшила ці-
кавість до хортицьких кладів, легенди про 
які вже давно ходили серед новопоселенців 
земель Запорозької Січі. В 1789 р. на остро-
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ві була заснована колонія німців-менонітів, 
а спустілі запорозькі землі стали заселятися 
селянами. І знову розповсюдилися численні 
легенди серед нових поселенців про таєм-
ничі запорозькі клади… 

Археологічні дослідження Хортиці ве-
дуться до цих пір. Досліджується також дно 
Дніпра в околицях острова. В 1995 р. під 
час підводних археологічних праць біля о. 
Кандеровського була знайдена шабля XVI – 
початку XVII ст. виготовлена на Кавказі або 
в Ірані, а також сімнадцять човнів та два ве-
ликих кораблі. Однак більша частина Хор-
тиці і нині залишається недослідженою. За 
переказами, особливо багато запорізьких 
кладів на Великій Луці, одна з річок якої, 
що впадала в Дніпро, так і називалася – 
Скарбна. Десь біля її гирла, переказували, 
схована вся запорозька казна. Дві затопле-
них «чайки» археологи там дійсно знайшли, 
але більше нічого. Є легенди пов’язані з 
старовинними запорозькими похованнями. 
Одне з них знаходиться в селі Капулівка на 
річці Чертомлик і належить Івану Сірку, 
який після смерті Богдана Хмельницького 
протягом 20 років був кошовим отаманом 
запорожців та помер в 1680 р. Це він підпи-
сав широко відому «Відповідь турецькому 
султану». Похований він був «знаменито 2 
серпня, со многою арматною й мушкетною 
стрельбою и с великою от всего низового 
войска жалостью». А з могилою цього ко-
шевого отамана пов’язана наступна історія 
“про сідло отамана Сірка». 

Селянин Прусенко, мешканець Капу-
лівки, копав яму під стовб. Копнувши декі-
лька разів, селянин наштовхнувся на кінсь-
кий скелет, на якому знаходилося напів-
згниле сідло, прикрашене блискучими «гай-
ками». Набивши ними цілу кишеню, Прусе-
нко пішов у Нікополь, до знайомого шинка-
ря. Той, побачивши «гайки» одразу змети-
кував, що це золото і попросив селянина 
почекати, поки він перевірить у знайомого 
ювеліра всі «гайки» щодо їх «шляхетності». 
А тим часом дозволив замінити його в шин-
ку. Прусенко хазяйнував у шинку тиждень, 
випив, усе що було, а коли прийшов до тя-
ми, пішов шукати шинкаря, але так його і не 
знайшов. Шинкар щезнув разом з «гайками» 
(декілька років потому його нібито бачили в 
Одесі). Тут тільки Прусенко зрозумів, що  за 

клад він знайшов. Вдома в нього ще лиши-
лося зо дві «гайки» і він показав їх управ-
ляючому в сусідньому селі. “Це ж найчис-
тіше золото – сказав той. – Я можу тобі дати 
за них пару найкращих волів”. «Ех» – з до-
садою хекнув мужик та поскріб у потилиці. 

Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» (м. Умань Черкаської обл): 
історична та сучасна транспортно-
туристична інфраструктура, доставка де-
рев екзотичних порід зі всього світу. 

Національний дендрологічний парк 
„Софіївка" є одним із найвидатніших 

творінь світового садово-паркового 
мистецтва кінця XVIII - першої половини 
XIX ст. Парк розкинувся на площі 154,7 ге-
ктарів на узбіччі старовинного міста Умань. 
Це - місто обласного підпорядкування, ра-
йонний центр Уманського району Черкась-
кої області. Розташоване на Придніпровсь-
кій височині над рікою Уманкою (басейн 
Південного Бугу). Поруч з містом прохо-
дить автошлях М 05 (Київ — Одеса), що в 
Україні співпадає з міжнародним автошля-
хом Е95 (Санкт-Петербург — Одеса). Насе-
лення — близько 88 тисяч осіб Відстань від 
Києва до Умані - 212 км, від обласного 
центру (Черкас) до Умані - 194 км. Умань 
була важливим козацьким полковим містом 
та фортецею. У 1760 отримала Магдебурзь-
ке право. Під час Коліївщини прославилася 
повстаннями під проводом Залізняка та Ґон-
ти. На початку XIX століття Умань пере-
творюється на центр іудейського релігійно-
го руху - хасидизму. Під час Другої світової 
війни Умань була окупована німецько-
фашистськими військами, в місті був влаш-
тований концтабір «Уманська яма». Після 
війни Умань стає райцентром і славиться 
зараз перш за все своїм унікальним парком.  

Заснував парк у 1796 році багатий 
польський магнат Станіслав Потоцький на 
честь своєї дружини красуні-гречанки Софії 
і подарував його їй у день її янгола у травні 
1802 року. Ідея створення парку у романти-
чному стилі з використанням римської і 
грецької міфології належала самій Софії. 
Дивовижні пейзажі, екзотичні рослини, ан-
тичні скульптури, водойми, каскади, фонта-
ни, камінні гроти - все це можна побачити, 
відвідавши парк. Цей шедевр вражає відві-
дувачів своєю красою вже більше 200 років. 
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Туристичний сезон в Умані триває протягом 
усього року. Потік відвідувачів не зменшу-
ється ні влітку, ні взимку, старовинними 
алеями парку бродили Олександр Пушкін і 
Тарас Шевченко, Іван Котляревський і Сер-
гій Волконський, Павло Пестель і Михайло 
Бестужев-Рюмін, Володимир Сосюра і Мак-
сим Рильський. 

У цьому парку варто подивитись: 
- павільйон Флори, невід'ємний еле-

мент в композиційному оформленні         
усього паркового ансамблю, виглядає вели-
чно і в той же час вишукано, граціозно, за-
вдяки своїм точним архітектурним формам, 
високим струнким колонам в доричному 
стилі та ажурному барельєфу на фризі, що 
зображає листя і грона винограду; 

- фонтан " Змія" - посеред просторої 
дзеркальної поверхні Нижнього ставу з ши-
роко роззявленої пащі змії, що звивається на 
камені, стрімко б'є 12-16-метровий стовп во-
ди. Вода надходить до фонтану по самопли-
вному підземному водогону, викладеному з 
гранітного тесаного каменю вздовж  дороги, 
яка веде від академії та оранжереї до паві-
льйону Флори; 

- великий водоспад, який видно з ба-
гатьох точок огляду. Можна годинами милу-
ватися яскравими переливами води, що спа-
дає майже з 15-метрової висоти. Важко по-
вірити, що водоспад - творіння людських 
рук. Водоспадна вода надходить сюди через 
підземну річку Ахеронт із Верхнього ставу; 

- грот Тантала, надійність цієї спору-
ди перевірила сама природа - у 1838, 1976, 
1986 pp., коли в Умані траплялися значної 
сили землетруси, грот залишився неушко-
дженим. Ця споруда цілком надійна і не ста-
новить ніякої небезпеки для відвідувачів. 
Там само, поряд, увагу привертають величе-
зні гранітні брили, які оточують Грот Танта-
ла і своєю незвичайною вигадливою формою 
зображають то фігуру слона, то шапку ро-
сійських князів, яка скоріше відповідає міфу 
про камінь Сізіфа; 

- Темпейську долину, багату своєю 
романтичною історією. Темпейська 
долина багата символікою, яка повинна на-
віювати відвідувачам почуття 
журби та роздумів. Тут екскурсовод повід-
омить деякі епізоди з біографії 
графа Потоцького, які висвітлять історію 

виникнення парку, допоможуть 
глибше зрозуміти й осмислити окремі його 
композиції; 

-  грот Каліпсо, який здається створе-
ний самою природою. Вхід до нього розді-
лений на дві половини гранітною, грубої 
форми підпорою, яка ніби підтримує його і 
надає йому цілком природного вигляду. В 
правому кутку гроту влаштований невели-
кий водоспад, гомін якого, очевидно, і став 
приводом для назви гроту Левовий або 
Громовий; 

- острів Анти-Цирцеї, або острів Ко-
хання. Він створений в перший період буді-
вництва парку в розширеній частині Верх-
нього ставу, або Чаруючого моря. Зв'язок з 
островом спочатку здійснювався з допомо-
гою порому чи човна, а 1853 р. між північ-
ним берегом і островом був збудований де-
рев'яний місток для пішоходів на кам’яних 
опорах. 

- підземну річку Ахеронт, її довжина 
під землею - 211 м, ширина 3 м і висота 3 м; 
глибина води в каналі досягає 1 м. Протягом 
всього підземного каналу влаштовано 4 лю-
ки, за допомогою яких частково забезпечу-
ється його освітлення, а також здійснюється 
аерація. При цьому вражає геніальність ін-
женерного розрахунку в поєднанні вибору 
віддалі при влаштуванні люків і вигинів ка-
налу, що передбачає абсолютну відсутність 
протягу і убезпечує відвідувачів від застуди 
навіть в найжаркішу погоду; 

- старий дуб, віком біля 400 років. 
Німий свідок багатьох подій, що відбували-
ся у цих місцях. За народними переказами, 
саме під цим дубом збиралися на наради з 
козаками легендарні українські ватажки 
Максим Залізняк та Іван Гонта. 

- а також масу різноманітних статуй 
античних богів та давньогрецьких філосо-
фів, альтанки, скульптури. 

 До цікавинок музею відносять: 
- катання човном по підземній річці 

Ахеронт; 
- катання на катамаранах та човнах по 

Верхньому ставу, навколо острова  Кохання; 
- катання верхи на конях, у кареті; 
- у зимовий період - катання на санях, 

запряжених кіньми; 
- можливість проведення весільних 

обрядів. 
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Отже з точки зору логістики парк 
«Софіївка» в Умані цікавий насамперед 
своєю історичною та сучасною транспорт-
но-туристичною інфраструктурою, а також 
доставкою при його створенні дерев та рос-
лин екзотичних порід зі всього світу. 

Києво-Печерська Лавра: «логісти-
ка» монастирського господарства. 

На високих схилах правого берега 
Дніпра величається увінчана золотими ку-
полами Успенська Києво-Печерська Лавра. 
У 1051 р. в стольному граді Києві за князю-
вання Ярослава Мудрого і митрополичого 
служіння святого Іларіона почала своє існу-
вання Києво-Печерська Лавра. Божим ве-
лінням, що було дане духівникові преподо-
бного Антонія ігумену Есфігменського мо-
настиря Феоктисту на далекій Афонської 
Горі, і благословенням самого преподобно-
го Антонія була створена обитель, яка стала 
невичерпним джерелом благодатної молит-
ви. 

Незабаром високий духовний подвиг 
преподобного Антонія став широко відо-
мим. До нього почали приходити за благо-
словенням і духовними порадами городяни. 
Часто навідувались до печерного монастиря 
князь Ізяслав, син Ярослава Мудрого, і київ-
ська знать. їхнім коштом було споруджено 
наземний храм і келії, коли печери стали 
тісні для братії, кількість якої швидко збі-
льшувалась. Сталося це близько 1062 р. То-
го року преподобний Антоній поставив пе-
ршим ігуменом преподобного Варлаама, а 
сам пішов у віддалену печеру, де перебував 
сорок років. 

Важливою подією в житті Києво-
Печерського монастиря стало закладення і 
будівництво храму Успіння Божої Матері. 
Церква створювалася 15 років грецькими 
архітекторами й іконописцями і була освя-
чена в 1089 р. митрополитом Іоанном. У 
розписах храму брав участь преподобний 
Аліпій, який вважається родоначальником 
вітчизняного, відмінного від грецького, іко-
нописного мистецтва. 1091 р. у храмі було 
встановлено мощі преподобного Феодосія. 
Преподобний Антоній похований в Ближніх 
печерах згідно з його заповітом.Ченці Киє-
во-Печерської обителі, і насамперед саміт-
ники, вирізнялися моральністю й подвиж-
ництвом. Це викликало в освічених і знат-

них людей інтерес до Лаври. Монастир став 
своєрідною академією православних ієрар-
хів. До початку XIII ст. з числа його іноків у 
різні кінці Київської Русі було призначено 
50 єпископів. 

З Києво-Печерським монастирем по-
в'язане літописання. Першим відомим літо-
писцем був преподобний Никон, ігумен Пе-
черського монастиря. Автором Печерського 
літопису вважається преподобний Нестор 
Літописець, який близько 1113 р. закінчив 
свою геніальну «Повість временних літ». У 
першій чверті XIII ст. в монастирі було 
створено унікальний твір «Києво-
Печерський Патерик», основу якого склали 
розповіді інока Полікарпа, а також послання 
Симона, єпископа Володимир-
Суздальського. 

У середині XIV ст. починається литов-
ська експансія на Україні. Литовський князь 
Ольгерд, якому підпорядковувалися Київсь-
кі землі, сповідував спочатку язичницьку 
віру, а після прийняття Кревської унії (1385 
р.) між Литвою і Польщею почалося поси-
лене насадження католицизму, Печерська 
обитель жила в цей період повнокровним 
життям. Про це свідчить, зокрема, такий 
факт: юнак Арсеній, родом з Твері, який 
прийняв постриг у другій половині XIV ст., 
«... возрадувався духом, коли знайшов у Ки-
єво-Печерському монастирі іноків, які сяяли 
доброчесністю, як зірки на тверді небесній, і 
намагався наслідувати їх, протягом багатьох 
років проходив різні ступені послуху...». 

Печерський монастир користувався 
такою славою, що нерідко руські князі при-
ходили до Лаври й залишалися жити в ній 
назавжди, причому дехто з них уславився як 
подвижник. Зокрема, тут у 1439 р. прийняв 
чернецтво з ім'ям Феодосій відомий полко-
водець князь Федір Острозький, який пере-
дав обителі свої багатства. 

З 1786 р. київські й галицькі митропо-
лити були водночас настоятелями (священ-
ноархімандритами) Печерської Лаври. 
Першою особою після настоятеля в Лаврі 
був намісник - як правило, ієромонах або 
ігумен, пізніше - архімандрит. Всіма спра-
вами монастиря керував Духовний Собор на 
чолі з намісником. До нього входили керів-
ники лаврських відомств. За духовними по-
садами наступним за старшинством після 
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намісника був скарбничий. У його віданні 
були книги приходу й витрат усіх лаврських 
відомств. Начальник рахункового стола зві-
ряв прибуткові й витратні статті, складав 
щомісячні та річні відомості. Благочинний 
відповідав за порядок у Лаврі, наглядав за 
поведінкою ченців, послушників, розпоря-
джався вартою. Еклезіарх відав усіма лавр-
ськими церквами, різницями, начинням, ви-
готовленням і продажем свічок, дзвоновим 
благовістом і церковною сторожою. Келар 
завідував трапезною, проскурнею та всіма 
їстивними припасами. Помічником келаря 
був «ключар погрібний». Ті, хто наглядав за 
Дальніми й Ближніми печерами, стояли на 
чолі братії печер і відповідали за порядок у 
печерах і печерних церквах. Лікарняний на-
чальник піклувався про хворих і старих з 
числа лаврської братії. Економ внутрішній 
розпоряджався усім майном всередині Лав-
ри; економ зовнішній керував лаврськими 
угіддями та господарством поза Києвом. 
Типограф керував друкарнею. Бібліотекар 
завідував лаврською бібліотекою. Для спові-
ді ченців обирався ними духівник. 

У XVII – XIX ст. Києво-Печерська Ла-
вра стала найбільшим церковним феодалом 
в Україні: «їй належали три міста, сім міс-
течок, біля двохсот сіл та хуторів, більше 
ста шестидесяти винокурень та вітряків, бі-
ля двохсот шинків, два кінних заводи». Та-
кож Києво-Печерській Лаврі було підпоряд-
ковано багато дрібних монастирів та так 
звані пустелі (зокрема Китаєвська, Микіль-
ська та інші під Києвом) з їхніми угіддями і 
кріпаками в Україні, Росії, Білорусі. 

Свого часу Києво-Печерська Лавра зі-
грала важливу роль у розвитку давньорусь-
кої культури, була центром літописання. 
Тут перекладалися на церковно-слов’янську 
мову та переписувалися твори іноземних 
авторів. У Лаврі працювали відомі літописці 
Нестор (автор «Повісті минулих літ»), Сіль-
вестр. У ХІІІ ст. було складено «Києво-
Печерський патерик» - важливе джерело 
історії Києва. 

Києво-Печерська Лавра здійснювала 
широке будівництво ще з ХІ ст. (Успенсь-
кий собор, Троїцька надбрамна церква). На-
прикінці ХІІ ст. навколо Лаври було зведено 
оборонні стіни (в 1240 р. вони були зруйно-
вані ордами Батия). У 1698-1701 рр. парале-

льно до них було споруджено нові фортечні 
стіни з баштами. В 1731-44 рр. споруджено 
Велику дзвінницю, висота якої 96, 52 м. 

Активна господарська та будівельна 
діяльність Лаври обов’язково передбачала 
виконання транспортно-логістичних функ-
цій. До напрямків «логістики» монастирсь-
кого господарювання можна віднести фі-
нансову, складську «логістику», управління 
запасами, виробничу та збутову «логісти-
ку», транспортування різноманітних ванта-
жів, інформаційну (бібліотека, типографія) 
та освітню «логістику». 

Так, при Печерському монастирі існу-
вали будинок для прочан і лікарня, на буді-
вництво яких, Лавра витратила понад ста 
тисяч карбованців. Свята обитель приймала 
на утримання до вісімдесяти тисяч палом-
ників щороку. Багато з них не тільки безко-
штовно жили в лаврському готелі, а й хар-
чувалися за рахунок монастиря хлібом і ка-
пустняком три, чотири і більше днів по-
спіль. І так протягом десятиліть! Лавра, як й 
інші монастирі імперії, виділяла значні кош-
ти на розвиток освіти: утримувала власну 
початкову школу, Духовне училище, асиг-
нувала кошти на навчання бідних учнів Ки-
ївської єпархії і навіть встановила п'ять сти-
пендій в духовно-навчальних закладах Киє-
ва і Костроми “На згадку про чудесний по-
рятунок священного життя Государя-
Імператора Олександра II 4 квітня 1866 ро-
ку”. 1 грудня 1860 р. в Лаврі відкрилося 
двокласне народне училище для дітей штат-
них служителів і жителів Києва. Згодом йо-
го було названо лаврською двокласною це-
рковнопарафіяльною школою. У 1914 р. во-
на приймала на навчання до 130-140 дітей. 

У Лаврі склався унікальний некро-
поль. На території святої обителі, в церквах 
і печерах її спочивають: перший Київський 
митрополит Михаїл, князь Феодор Острозь-
кий, Єлисей Плетенецький, св. Петро Моги-
ла, Інокентій Гізель, десятки інших видат-
них діячів вітчизни. Багато хто з вельмож-
них людей хотів, щоб після смерті їх похо-
вали на Лаврському цвинтарі. 

 Величезної шкоди архітектурним та 
історичним цінностям Лаври було завдано в 
роки Великої Вітчизняної війни. З листопа-
да 1941 р. було висаджено у повітря Успен-
ський собор. Досі точно не встановлено, 
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ким виконувалися вибухові роботи - гітле-
рівцями чи радянським подпіллям. Напри-
кінці 50-х років посилився тиск партійно-
політичної системи, і Заповідник перетво-
рюється на розсадник атеїстичної пропаган-
ди. У цей час за вказівкою директивних 
партійних органів було засипано старовинні 
колодязі Антонія і Феодосія, які ще з давніх 
часів користувалися великою популярністю 
у віруючих, а також виконували дренажну 
функцію.  У 1961 р. волюнтаристським рі-
шенням партійних органів діючий монас-
тир, який поновив свою діяльність на тери-
торії Нижньої Лаври у 1941р., за часів німе-
цької окупації, було закрито, його насельни-
ків вигнано. У наступні двадцять з лишнім 
років Ближні печери Києво-Печерської лаври 
(їх було внесено до Списку всесвітньої спа-
дщини ЮНЕСКО) було перетворено в попу-
лярний туристичний об’єкт для українських 
та іноземних відвідувачів. Якщо на початку 
ХХ ст., щоб відвідати Ближні печери, слід 
було попередньо одержати дозвіл у Михай-
лівському монастирі, то протягом 1960 – 
1980 рр. печери відчули щоденний ніким не 
контрольований надмірний туристопотік. Як 
результат, це негативно вплинуло на мікро-
клімат печер (температуру повітря, воло-
гість, вміст СО2), що поряд з іншими чинни-
ками призвело до обвалу частини Ближніх 
печер у 2005 – 2006 рр. 

У червні 1988 p. з нагоди святкування 
1000-літнього ювілею Хрещення Київської 
Русі, згідно з постановою Ради Міністрів 
УРСР, новоствореній печерській громаді 
було передано територію Дальніх печер з 
усіма наземними будівлями й печерами; у 
1990 р. передано територію Ближніх печер. 

Софія Київська: ранньо-
середньовічна будівельна та інформаційна 
логістика, мультимодальна доставка сар-
кофагу. 

Дивне відчуття охоплює кожного, хто 
переступає поріг славетної Софії Київської. 
Десь поза стінами залишається гомінливе 
сьогодення, віки розступаються, і постає да-
леке минуле… Софійський собор - всесвіт-
ньо відома пам'ятка архітектури і монумен-
тального живопису XI століття. Заснування 
собору згадується в літописах як під 1017 p., 
так і під 1037 р.Будівничим Св. Софії літо-
писці називають великого київського князя 

Ярослава Мудрого. Джерела свідчать, що в 
цій справі Ярослав завершив починання 
свого батька Володимира - хрестителя Русі. 
Присвячений Премудрості Божій, собор, за 
задумом творців, мав утверджувати на Русі 
християнство.  Упродовж сторіч Софія Ки-
ївська була головною святинею Русі-
України - "митрополією руською". Собор, 
як головний храм держави, відігравав роль 
духовного, політичного та культурного 
центру. Під склепінням Св. Софії відбува-
лися урочисті "посадження" на великокня-
жий престол, церковні собори, прийоми по-
слів, затвердження політичних угод. При 
соборі велося літописання і були створені 
перші відомі на Русі бібліотека та школа. На 
честь заснування Ярославом 1037 р. софій-
ської бібліотеки перед входом до собору в 
1969 р. було встановлено пам’ятний знак 
(скульптор І. Кавалерідзе).  

Отже, логістичний аспект Софійського 
собору як визначної історичної пам’ятки 
полягає як у ранньо-середньовічній інфор-
маційній «логістиці» (оскільки він виступав 
як головний потужний інформаційно-
культурний центр Київської Русі, який мав 
як міжнародні інформаційні зв’язки, насам-
перед, з Візантією та її столицею Констан-
тинополем, так і розгалуджену мережу вну-
трішніх інформаційних потоків, що охоп-
лювала всю обширну територію Давньору-
ської держави і зв’язувала Київ з Новгоро-
дом, Черніговом, Суздалем, Новогород-
Сіверським, Галичем тощо), так і будівель-
ної “логістики». Остання відрізнялася тим, 
що практично всі будівельні матеріали, по-
трібні для спорудження та оздоблення собо-
ру, виготовлялися на місці, в Києві. Це сто-
сується, як плінфи (обпаленої цегли), з якої 
зведені стіни величної будівлі ХІ ст. (плінфу 
виробляли в майстернях безпосередньо біля 
місця будівництва собору), так і смальти 
(шматочків кольорового скла), з якої виго-
товлена мозаїчна фігура Оранти-матері Бо-
жої, що молиться, на внутрішньому скле-
пінні головного куполу собору (смальту 
продукували в майстернях Києво-
Печерської лаври, звідки доставляли на бу-
дівництво Софіївського собору звивистою 
дорогою, що вела від Печерських пагорбів 
крізь чагарники Хрещатицького яру до Вер-
хнього міста. Можливо використовувався 
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ще один «доставочний» маршрут водний – 
Дніпром від Печерська до Подолу, а звідти 
– Боричевим узвозом (нині Андрієвським) 
та Володимирською вулицею до місця буді-
вництва. В кожному разі майже всі будіве-
льні матеріали, потрібні до зведення собору, 
виготовлялися в Києві, і лише білий марму-
ровий оздоблений екзотичним рослинним 
орнаментом саркофаг, у якому поховано 
Ярослава Мудрого, за всіма ознакми, було 
виготовлено в Херсонесі, який належав Ві-
зантії, а звідти водним шляхом (морем і по 
Дніпру) було доставлено в Київ. Отже і тут 
не обійшлося без, стосуючи сучасні логіс-
тичні терміни, мультимодального транспор-
тування нестандартного вантажу державно-
го значення, яке й було розроблене й успіш-
но виконане давньокиївськими «логістами». 

Софія — свідок й безпосередній учас-
ник життя Києва протягом багатьох сторіч. 
Вона пережила навалу орд степових кочо-
виків у грізному 1240 році, періоди занепа-
ду й відродження міста у XIV—XVI століт-
тях, бачила національно-визвольну бороть-
бу українського народу під керівництвом 
Богдана Хмельницького проти польсько-
литовських феодалів у XVII столітті.  

Великих збитків було завдано музею 
під час Другої світової війни. Хоч сам Со-
фійський собор не зазнав руйнування, однак 
були пограбовані архіви музею, вивезені 
цінні фрески XII століття з Михайлівського 
Золотоверхого-монастиря, що зберігалися у 
храмі. Лише після війни їх повернули музею 
в пошкодженому вигляді. 

Хотинська фортеця: транспортно-
митні функцфї, історичний будинок мит-
ниці. 

Розташований на важливих транспор-
тних магістралях, Хотин завжди привертав 
увагу завойовників. Зметою захисту від них 
була споруджена фортеця, яка пережила 
століття і бачила під своїми мурами полчи-
ща воїнів Османської імперії, повстанців 
Мухи, народних месників Дитинки, вояків 
Дмитра Вишневецького, Петра Дорошенка. 
Під час визвольної війни українського на-
роду проти польської шляхти до Хотину 
двічі вступали війська Богдана Хмельниць-
кого. Хотин, що приваблює туристів з усьо-
го світу, одне з найдавніших міст України, 
нещодавно відсвяткував своє 1000-річчя. На 

початку XI ст. київський князь Володимир 
Великий створив систему прикордонних 
фортець на заході й півдні своєї держави, у 
тому числі Хотин. Назва міста, ймовірно, 
походить від дієслова "хотіти": це місце бу-
ло завжди бажане для древніх поселенців, 
вони завжди хотіли жити у цьому красиво-
му і багатому краї (інші версії пояснюють 
походження назви міста від слов'янського 
імені Хотин або від імені вождя даків Коти-
зона). Спочатку це була невелика, збудована 
східними слов'янами на місці давнього по-
селення дерев'яна фортеця, яка захищала їх 
від численних завойовників. Поряд з нею і 
одночасно з нею існувало неукріплене се-
лище. На його території археологи виявили 
залишки напівземлянкових жител з пічами-
кам'янками, які датуються ІХ-Х ст., а на 
глибині 1,2-1,4 м було виявлено культурний 
шар VII-VIII ст. Особливо великим населе-
ним пунктом Хотин був в ХІ-ХШ ст., коли 
він входив до складу Київської Русі. Тоді він 
займав територію більш як 20 га. Історики 
обгрунтували тезу, що замок і місто Хотин 
походять з самого початку XI ст. Після мон-
голо-татарського завоювання Русі роль Хо-
тина, як одного з найважливіших форпостів 
Галицько-Волинського князівства на пів-
денному заході ще більше зросла. Його 
укріплення охороняли важливу переправу 
на Дністрі і стримували грабіжницькі напа-
ди степових кочівників. Князь Данило Га-
лицький, хоч і вимушений був підкоритися 
Золотій орді, не відмовився від боротьби з 
нею. Він посилено будував нові і укріплю-
вав старі фортеці. Виконуючи його волю, в 
Хотині в 40-50-х роках XIII ст. замість дере-
в'яних побудували кам'яні укріплення. Пе-
рша кам'яна фортеця була невеликою. Вона 
була розташована на тому самому місці, там 
де сьогодні стоїть північна башта, і простя-
галася на південь до теперішнього коменда-
нтського палацу. Впродовж віків її неодно-
разово реконструювали та розширювали, 
руйнували завойовники і знов відбудовува-
ли. Наприкінці XIV ст. Хотин увійшов до 
складу Молдавської держави. Воєвода Сте-
фан III Великий значно розширив кордони 
фортеці. Було зведено мур шириною 5 і ви-
сотою 40 метрів. У самій фортеці були ви-
копані глибокі підвали, які служили примі-
щеннями для воїнів. Упродовж XV-XVI ст. 
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Хотинська фортеця — була резиденцією 
молдавських господарів. Завдяки міцній 
твердині і вигідному розташуванню, Хотин 
став центром розвитку ремесел і торгівлі, які 
в свою чергу сприяли розквіту культури та 
економіки міста. Про це, зокрема, свідчить і 
рукописне Хотинське Євангеліє XIV ст.  

У Хотині в ті часи відбувалися найбі-
льші у Молдавському князівстві ярмарки, на 
які приїздили купці з різних країн Східної 
та Західної Європи. Місто було важливим 
митним пунктом в європейсько- азіатській 
торгівлі. Від того часу залишився будинок 
старої хотинської митниці. У другій полови-
ні XVI ст. від хотинського ярмарку у мол-
давську казну надходила величезна сума 
грошей - 10000 золотих на рік. Влітку 1538 
р. під час облоги замку польськими війсь-
ками на чолі з графом Яном Тарновським 
було знищено частину стін і башт. У 1540-
1544 pp. їх відбудували.  

Після занепаду Молдавського князівст-
ва місто і фортеця перейшли до рук турків. 
Вони ще більше посилюють оборонну міць 
фортеці, але місцеве населення ніколи не 
змирилося з новими поневолювачами. По-
мічниками у цій боротьбі часто виступали 
запорозькі козаки. Так було в 1563 році, ко-
ли козаки на чолі з легендарним Дмитром 
Вишневецьким (Байдою) зайняли фортецю і 
почали переговори з молдавським господа-
рем про спільний виступ проти Туреччини. 
Через зраду молдавських бояр загін козаків 
був розгромлений, а Дмитро Вишневецький 
був страчений в Константинополі. У 1615 р. 
польські війська зайняли Хотин. Після Це-
цорської війни 1620 р. між Польщею та Ту-
реччиною, в ході якої польські війська були 
розбиті, а великий коронний гетьман Стані-
слав Жолкевський загинув, Хотин став го-
ловним форпостом оборони від турецької 
навали. У вересні - на початку жовтня 1621 
року біля стін Хотинської фортеці проходи-
ли події знаменитої Хотинської війни, яка 
прославила запорозьких козаків і їхнього 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і 
стала зламним моментом в історії Османсь-
кої імперії. Перемога під Хотином врятувала 
Західну Європу від вторгнення яничар, 
справила сильне враження на всі народи і 
знайшла свій відголос в літературі. Після 
Хотинського  миру фортеця  була повернена 

молдавським господарям, але фактично її 
контролювали турки.  На обох берегах Дні-
стра,  по якому проходив кордон між Ос-
манською імперією та Річчю Посполитою, 
височіли та протистояли одна одній дві мо-
гутні  фортеці – хотинська та кам’янець-
подільська. Впродовж XVII століття Хотин 
переходив з рук в руки, ним володіли і поль-
ські королі, і турецькі феодали, неодноразо-
во місто визволяли запорозькі козаки. Під 
час визвольної війни у Хотині 1650-1653 pp. 
перебували війська Богдана Хмельницького. 
11 листопада 1673 р. коронний гетьман Ян 
Собеський на чолі 30-тисячного польсько-
литовсько-козацького війська вщент роз-
громив у Хотині 40-тисячну турецьку ар-
мію. Війни з турками тривали ще довгі ро-
ки. Тільки на початку XVIII століття туркам 
вдалося остаточно закріпитися в Хотині і в 
фортеці. Після реконструкції 1712-1718 pp. 
(при допомозі французьких інженерів) вона 
стала наймогутнішим вузлом османської 
оборони на сході Європи.  

Хоча в XV1II-XIX ст. фортеця посту-
пово втрачає своє оборонне значення, під її 
мурами продовжують кипіти битви. Її кілька 
разів штурмують російські війська. В 1739 
році вони вступають в Хотин після перемо-
ги над турками у битві під Ставчанами в 
якій хоробро билися з ворогами українці, 
росіяни, грузини і молдовани. В 1769-1787 
pp. росіяни знову штурмують Хотинську 
фортецю. Але лише після російсько-
турецької війни 1806-1812 pp. Хотин 
увійшов до складу Росії і став повітовим 
центром Бессарабської губернії. Відступаю-
чи, турки майже повністю знищили Хотин, 
який поступово став відбудовуватись. В 
1826 році місту Хотину був наданій герб: в 
золотому полі срібна тривежева цитадель, 
супроводжена вгорі срібним рівнораменним 
хрестиком над двома схрещеними шаблями 
-символами захисту краю від ворогів. На 
передній вежі півмісяць на держаку, а на 
держаках обох крайніх веж - застромлені 
бунчуки. В 1832 р. на території фортеці бу-
ло збудовано нову церкву св. Олександра 
Невського. 1856 року уряд скасував статус 
Хотинської фортеці як військового об'єкту. 
Саме місто протягом XIX ст. розбудовува-
лось на рівнинному плато за регулярним 
планом. За переписом 1897 р. Хотин нара-
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ховував 18126 мешканців. Після реформи 
1860-х років у Хотині виникли перші про-
мислові підприємства. Тут було кілька во-
дяних млинів. На початку XX ст. в Хотині 
діяли 3 броварні 10 ґуралень, 4 тютюнові 
фабрики, лісопильний і цегельний заводи, 2 
друкарні. Місто мало дві лікарні на 45 лі-
жок, аптеку, діяли 2 двокласні повітові учи-
лища (чоловіче і жіноче), 2 чоловічі одно-
класні училиша та одне приватне. Багато 
лиха і страждань жителям міста принесли 
Перша світова та Громадянська війни. В 
1918 році на прикордонну Хотинщину пре-
тендувало 5 держав: Росія, Україна, Мол-
давська народна республіка, Австро-
Угорщина і Румунія. 10 листопада 1918 ро-
ку в Хотин вступили війська королівської 
Румунії. Почалися репресії та терор. Але хо-
тинчани не підкорилися новим окупантам. В 
січні 1919 року спалахнуло антирумунське 
повстання. Влада в більш як ста селах пере-
йшла до рук Хотинської Директорії на чолі 
з И. І. Волошенком-Мардар'євим. Директо-
рія, підтримувана народом, вирішила вигна-
ти румунів з свого краю і повернути собі 
волю. Протягом 10 днів учасники Хотинсь-
кою повстання вели запеклі бої з королівсь-
кими військами. Проте увірвавшись 1 люто-
го в Хотин, загарбники вчинили розправу 
над населенням. Щодня окупанти вели сотні 
людей на руїни Хотинської фортеці, звідки 
ніхто не повертався. Хотин упродовж 22 ро-
ків став повітовим центром Румунії. 6 липня 
1941 р. до Хотину знову увірвалися загарб-
ники - німецько-румунські війська. Знову 
почалися роки терору і страждань. В місті 
вже в перші дні окупації була створена ан-
тифашистська організація, яка діяла цілий 
рік і яку очолював Кузьма Галкін. Лише в 
серпні 1942 р. вона була розсекречена і 
знищена. Визволено місто було 3 квітня 
1944 р. Проте в післявоєнні роки Хотин, як і 
вся Україна, зазнав впливу тоталітарної ко-
муністичної системи. Незалежність 1991 ро-
ку стала втіленням вікової мрії хотинчан про 
свою державу. 

Сьогодні Хотин - одне з найбільших 
міст Чернівецької області, важливий проми-
словий, туристичний і культурний центр 
Буковини. У вересні 1991 р. під час свята з 
нагоди 370-річчя Хотинської битви було 
відкрито монумент на честь гетьмана Укра-

їни Петра Сагайдачного (скульптор І. Га-
маль). У Хотинській фортеці проводилися 
зйомки багатьох популярних художніх фі-
льмів: "Гадюка", "Захар Беркут", "Балада 
про доблесного лицаря Айвенго", "Три му-
шкетери", "Чорна стріла", "Стара фортеця", 
"Стріли Робін Гуда". Серед недавніх - екра-
нізація кіностудією їм. Олександра Довжен-
ка твору відомого українського письменника 
Юрія Мушкетика "Яса". 

Беручи до уваги багаті історичні тра-
диції міста, в 2000 році постановою Кабіне-
ту Міністрів України був створений Істори-
ко-архітектурний заповідник "Хотинська 
фортеця". А у вересні 2002 року древнє міс-
то відзначило свій 1000-літній ювілей. 

Херсонес Таврійський: порт, склади, 
«Віа Мілітаріс». 

Цей надзвичайний історико-
археологічний заповідник відомий далеко за 
межами нашої країни. Розкопки, що ведуть-
ся у ньому вже близько двох сторіч, відкри-
ли світові місто-державу, що за тисячі років 
свого існування була визначним торговель-
ним, транспортним і політичним центром 
Причорномор'я. 2500 років тому біля пів-
денно-західної кримської бухти, що нині 
має назву Карантинна, грецькі переселенці з 
Гераклеї Понтійської, потіснивши корінне 
плем'я таврів, заснували нове місто Херсо-
нес Таврійський. Гучна назва (у перекладі з 
грецької вона означає «півострів таврів») 
скоро виправдала себе: сторіччя потому мі-
сто вже займало майже всю територію 
Херсонського півострова. Мешканці міста - 
митці, ремісники, лікарі, землевласники - 
змогли створити величну й історично багату 
культуру, пам'ятки якої збереглися і понині. 
А вино, що виробляли херсоніти із новови-
веденого ними сорту винограду, славилося 
на весь тогочасний еллінський світ. Розта-
шований на вигідній в усіх відношеннях те-
риторії, Херсонес від самого початку засну-
вання став ласим шматком для завойовни-
ків, тому мешканці постійно змушені були 
захищати свою територію. Кровопролитні 
війни з кочовими племенами виснажували 
економіку міста і винищували його насе-
лення, тому херсоніти просили захисту у 
своїх більш сильних союзників, поступаю-
чись натомість власною самостійністю й 
незалежністю. Так Херсонес потрапив під 
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вплив спочатку Понтійського царства, потім 
– Риму, від якого залишилася фортеця Га-
ракс та брукована дорога «Віа Мілітаріс», 
збудована за всіма традиціями римського 
дорожнього будівництва. Остання по прямій 
лінії, через гори, з’єднувала Херсонес та 
фортецю та мала довжину 100 км. Рештки 
цієї дороги зберіглися до нашого часу, їх 
показують туристам.  

В IV ст. н. є. християнство, що існува-
ло в Херсонесі від початку свого виникнен-
ня, стало основною релігією міста. Театри, 
капища, олтарі та інші пам'ятки античного 
архітектурного мистецтва було зруйновано, 
натомість на околицях міста з'явилися чис-
ленні монастирі, каплиці, скити, а також 
славнозвісне печерне місто. В V ст. Херсо-
нес став форпостом Візантійської імперії і 
отримав нове ім'я: візантійці називали місто 
Херсоном, слов'яни - Корсунем. Херсонес 
цікавий також і тим, що був хоч і опосеред-
кованим, проте «учасником» хрещення Русі. 
На початку X ст. київський князь Володи-
мир вподобав візантійську принцесу Анну. 
Її батько, імператор Василь Другий, пооб-
іцяв видати дочку за Володимира в обмін на 
військову послугу від Київської Русі, але 
опісля відмовився родичатися із могутнім 
князем-язичником. Тоді розлючений Воло-
димир вирішив захопити Херсонес, щоб по-
тім обміняти його на принцесу. Місто боро-
нилося з усіх сил: руському війську вдалося 
подолати опір лише через дев'ять місяців 
облоги, та й то лише тому, що знайшовся 
зрадник, який повідомив, де пролягає місь-
кий водогін. Залишившись без води, Херсо-
нес змушений був здатися. Василь Другий, 
звісно, не хотів втрачати такий стратегічно 
важливий об'єкт, як Херсонес, і йому нічого 
не лишалося окрім, як дати згоду на весілля 
Анни й Володимира, але лише за умови, що 
той прийме християнство. Київський князь 
охрестився і поїхав до Києва з дружиною, 
перед цим фактично пограбувавши і так 
знекровлене довгим опором місто.  

У XIII ст. торгівля на Чорному морі 
опинилася під владою італійських купців, 
які заснували на узбережжі моря свої фак-
торії і склали серйозну конкуренцію Херсо-
несу. Торгові шляхи перемістилися до Схі-
дного Криму, і економіка Херсонесу почала 
стрімко занепадати. У кінці XIII ст. місто 

було спалене ордами хана Ногая, а ще через 
50 років територію полісу зайняли генуезці. 
Від міста залишилося лише невелике посе-
лення біля порту, що обслуговувало генуе-
зькі кораблі. У XV ст. життя в Херсонесі 
згасло остаточно, і з плином часу земля по-
глинула те, що залишилося від цього у ми-
нулому могутнього міста митців, ремісни-
ків, героїв. Розкопки тут почалися лише 
1827 року. За 180 років археологічних робіт 
відкрито більше третини міста. Віднайдене 
під шаром землі вразило дослідників насті-
льки, що Херсонес отримав ще одну назву - 
«Руська Троя». До складу заповідника вхо-
дять 5 археологічних комплексів (городище 
Херсонеса Таврійського, некрополь Херсо-
неса в Карантинній, фортеця Чембало, фор-
теця Каламіта, античні земельні наділи та 
садиби) і 11 пам'яток архітектури на терито-
рії городища та фортеці Каламіта. Задля 
збереження цих унікальних архітектурних 
пам'яток Херсонес було занесено до списку 
700 найвизначніших пам'яток світової куль-
тури ЮНЕСКО. 

Висновки. З наведеної вище логістич-
ної оцінки «туристичних чудес України» 
добре видно, що різноманітні логістичні (в 
сучасному розумінні) функції притаманні 
всім семи українським дивам. Так, важли-
вими транспортно-митними осередками се-
редньовіччя були місто-фортеця Кам’янець-
Подільський, Козацький острів Хортиця, 
Хотинська фортеця. Рештки давньоримсь-
ких транспортних споруд спостерігаються в 
Заповіднику «Кам’янець” та Херсонесі Тав-
рийському. Розвинуті «логістичні» функції 
монастирського господарювання були при-
таманні Києво-Печерській Лаврі. Середньо-
вічна будівельна «логістика» простежується 
в Софії Київській та Києво-Печерській Лав-
рі. Мультимодальна доставка цінних неста-
ндартних вантажів здійснювалися в мину-
лому у випадку як Софії Київської (сарко-
фаг для Великого князя), так і Дендропарку 
«Софіївка» в Умані (доставка дерев екзоти-
чних порід). Можна тільки уявити, скільки 
зусиль та коштів потребувало здійснення 
цих «логістичних» операцій за рівня розви-
тку транспортних технологій та техніки то-
го часу. Але незважаючи ні на що, ці склад-
ні «логістичні» завдання були успішно ви-
конані, в результаті чого ми нині маємо мо-
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жливість захоплюватися туристичними чу-
десами України. Отже, важливість логісти-
чного чинника для створення та функціону-

вання туристичних див України та світу бу-
ла в минулому та залишається нині надзви-
чайно великою. 
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ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ – РОСІЯ:  
ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР 

 
Проаналізовано сучасний стан політичних та соціально-економічних взаємовідносин між Європейським 

Союзом та Росією, як найбільшої країни СНД. Розглянуті основні напрями діяльності у різних сферах та су-
часні суперечності між Росією та ЄС. 

Vitaliy Bezugliy. The relationships of between European Union and Russia: geographical dimension. 
Author analysed the modern situation in political and economical relationships between EU and Russia (as it is the 
largest country among CIS countries). Author also considered main courses of working in different directions and all 
the modern conflicts between Russia and EU. 
 

Актуальність та постановка пробле-
ми. Завершення холодної війни наприкінці 
XX ст. відкрило шлях до потужного розши-
рення Європейського Союзу (ЄС), поклало 
початок масовому вступу до цієї організації 
12 нових членів із Східної та Південно-
Східної Європи. Розпад Радянського Союзу 
та всієї соціалістичної системи надали істо-
ричну можливість об`єднати Європу куль-
турно, політично та економічно. Остаточне 
розширення ЄС стало важливим складником 
цього процесу.  

Але з часом виявилося, що цей процес 
приніс величезні складнощі для Російської 
Федерації, так як зруйнував сформовану си-
стему економічних зв`язків, що певною мі-
рою панувала не тільки під час розвитку со-
ціалістичного табору “братерських на-
родів”, а й навіть після розпаду Ради Еко-
номічної Взаємодопомоги (РЕВ), Орга-
нізації Варшавського договору (ОВД) та 
СРСР. Кордони ЄС наблизилися упритул до 
Росії із заходу, а на півдні існують країни 
(Україна, Грузія, Молдова), які наполегливо 

декларують про свій політично-
стратегічний намір скорішого вступу до ЄС. 

Тому нині в Росії йде пошук нових 
пріоритетних норм і напрямків співпраці з 
Євросоюзом в економічній, військово-
політичній, соціальній, культурній та інших 
сферах діяльності.  

Мета та завдання дослідження. Ос-
новною метою дослідження виступає аналіз 
сучасного стану політичних та соціально-
економічних взаємозв`язків між Євросою-
зом і Росією, як найбільшої країни на пост-
радянському просторі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Російська Федерація є одним із ва-
жливих партнерів Європейського Союзу. 
Приоритетним завданням Євросоюзу висту-
пає створення міцного стратегічного парт-
нерства з Росією на задекларованій основі 
взаємної поваги. Росія – найбільший сусід 
ЄС, кордони  якої наблизилися упритул до 
Союзу із його розширенням у 2004 і 2007 
роках. У Європейській стратегії безпеки від 
2003 р. [5] наголошується на тому, що Росія 
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є ключовим гравцем у геополітичній сфері та 
сфері безпеки, як на глобальному, так і на 
регіональному (європейському) рівні. 

Євросоюз та Росія йдуть різними шля-
хами економічного розвитку, відрізняються 
за економічними та соціальними параметра-

ми (табл. 1). Економіка Євросоюзу розвива-
ється нині у напрямку впровадження високо-
технологічних та наукоємних виробництв, в 
Росії й досі домінує сировинний напрям гос-
подарського розвитку, формуються основи 
ринкових відносин [1]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика ЄС та Росії (на 2007 р.) 

Параметри  
Євросоюз Росія 

Площа (км2) 4 324 782 17 075 200 
Населення (млн. осіб) 490,42 141,37 
Густота населення (осіб/км2) 113 8,3 
Природний приріст (%) 0,16 -0,48 
Середня тривалість життя (роки) 78,7 65,87 
ВНП (млрд. дол.)  14 440 2 076 
ВНП на душу населення (доларів) 32 900 14 600 
Трудові ресурси (млн. осіб) 222,4 75,1 
Безробіття (%) 8,5 5,9 
Інфляція (%) 1,8 12 

 
Росія виступає важливим стратегічним 

економічним партнером ЄС. За останні 15 
років керівництвом Євросоюзу були здійс-
ненні великі зусилля щодо “вестернізації” 
Росії [2]. За цей час ЄС надав Росії фінансо-
вої допомоги на 2,5 млрд. євро у рамках 
програми TACIS, для сприяння демократи-
зації і створенню ринкової економіки в країні. 
У липні 2002 р. Європейський Союз офіцій-
но визнав великі зусилля Росії щодо пере-
творення її економіки, надав ринкового ста-
тусу російській економіці. Нині антидем-
пінг перестав бути головним аспектом тор-
гових відносин між ЄС та Росією, оскільки 
сьогодні діють лише 10 антидемпінгових 
заходів, на які припадає менше 0,5% імпор-
ту ЄС із Росії. Також важливим кроком в 
економічній співпраці стало завершення у 
2004 р. двосторонніх переговорів про вступ 

Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) 
Переговори на багатосторонньому рівні 
тривають. 

Плідно співпрацюють Євросоюз та 
Росія у галузі зовнішньоекономічних відно-
син. Росія нині стала третім за об`ємом (піс-
ля США та Китаю) торговим партнером Єв-
ропейського Союзу. На Євросоюз припадає 
майже половина об`єму зовнішньої торгівлі 
Росії [8], а держави-члени ЄС є найбільши-
ми прямими інвесторами у російську еко-
номіку. За період між 2000 і 2006 р. експорт 
з країн ЄС збільшився у вартісному відно-
шенні майже у тріччі – з 22,7 млрд. до 72,4 
млрд. євро. У той же час імпорт до ЄС з Росії 
зріс майже у 2 рази – з 63,8 млрд. до 140,6 
млрд. євро. Таким чином дефіцит ЄС у тор-
гівлі з Росією збільшився з 41 млрд. у 2000 
р. до 60 млрд. євро у 2006 р. (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Динаміка товарообігу країн ЄС із Росією (млн. євро) 

Рік  Експорт Імпорт Баланс 
2000 22 738 63 777 -41 039 
2002 34 420 62 000 -27 580 
2004 46 030 80 700 -34 670 
2006 72 400 132 200 -59 800 

 



У товарному відношенні майже поло-
вина експорту ЄС до Росії припадає на об-
ладнання та машини, у той час паливні ре-
сурси займають 2/3 імпорту (табл. 3). Із Єв-
ропи до Росії надходять переважно машини 

та устаткування, готова промислова проду-
кція, товари широкого споживання. ЄС є 
головним для Росії джерелом сучасних тех-
нологій [4]. 

Таблиця 3 
Торгівля ЄС із Росією за категоріями товарів (млн. євро)  

Експорт Імпорт Баланс  Вид товару 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 
Сировина, матеріали 587 1055 2 875 4 902 -2 288 -3 847 
Енергія 99 416 2 874 91 174 -2 775 -90 758  
Хімічна продукція 2 707 10 884 2 036 3 959 671 6 925 
Устаткування і обладнання 7 661 33 414 577 1 015 7 084 32 399 
Напої та їжа 2 263 5 868 577 799 1 686 5 069 
Інше 6 007 10 933 8 599 14 956 -2 592 -4 023 

   
Нині простежується чітка залежність 

Євросоюзу від Росії щодо енергопостачань. 
Вже 40% газу і 25% нафти, що потрапляють 
до ЄС, йдуть із Росії (рис. 1). У 2006 р. реа-
лізація газу до країн Європи у порівнянні з 

2005 р. збільшилася на 226,8 млрд. карб. 
(36,6%) і становила 5 238,5 карб. за 1000 м3 у 
2006 р.  

 

 

 
Рисунок 1. Залежність країн Євросоюзу від постачань російського газу (за [9]) 

 
Спостерігається і ріст об`єму продажів 

на 3,5%, які у 2006 р. досягли 161,5 млрд. м3 
[9]. Згідно із розрахунками європейських 
експертів [6], до 2030 р. на Росію буде при-
падати більше 60% газового імпорту Євро-

союзу. До цього часу Європа буде ви-
мушена імпортувати до 90% споживаної 
нафти і 66% вугілля, і частка Росії у цих по-
стачаннях буде домінуючою. Причому Євро-
союзу і у майбутньому практично нічим буде 
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замінити такі масштабні постачання палива з 
Росії. 

Політично співпраця Євросоюзу з кра-
їнами-членами ЄС здійснюється через, так 
звану, Європейську політику сусідства 
(European Neighbourhood Polity або ENP), 
запроваджену у 2004 р., після раунду роз-
ширення 1 травня 2004 р., коли 10 країн із 
Східної та Південно-Східної Європи і Серед-
земномор`я приєдналися до Союзу. Основ-
ною метою ENP виступає запобігання появи 
розколу між європейськими державами з 
високим рівнем розвитку й добробуту та 
менш розвинутими сусідськими країнами, 
які не є членами ЄС. Політика ENP відноси-
ться до країн, які мають суходільний або 
морський кордон із Європейським Союзом: 
Алжир, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 
Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лі-
вія, Молдова, Марокко, Палестинська Ав-
тономія, Сирія, Туніс та Україна. Європей-
ська політика Сусідства не вступила у силу 
для Білорусі, Лівії та Сирії, оскільки ці кра-
їни не підписали угоди з ЄС. 

Росія також є сусідньою державою 
Євросоюзу, однак між ЄС та РФ існує окре-
ма домовленість, що регулює їх взаємовід-
носини. Офіційними рамками для цих від-
носин є Угода про Партнерство і Співпрацю 
(УПС), яка була підписана у червні 1994 р. 
Угода вступила у силу тільки у грудні 1997 
р., оскільки кілька країн-членів ЄС та членів 
Європарламенту дуже негативно оцінили 
методи, які застосовувала Російська армія 
під час Першої Чеченської війни. У квітні 
2004 р. Росія погодилася поширити дію 
Угоди про Партнерство і Співпрацю і на 10 
нових членів ЄС, а з 2007 р. – на Болгарію й 
Румунію. 

Строк дії Угоди був розрахований на 
10 років і вона перестала діяти у грудні 2007 
р. Переговори із приводу заміни застарілої 
Угоди про Партнерство і Співпрацю були 
призупинені після введення польського вето 
у липні 2006 р. напередодні Самміту ЄС – 
Росія у Гельсінкі (Фінляндія). Польща за-
йняла цю принципову позицію на знак про-
тесту проти російської заборони на ввезення 
польського м`яса та ряд інших товарів. Хоча 
в цілому ЄС і Росія працюють над розроб-
кою нової угоди, яка замінить УПС у 2008 
р.  

На самміті у Санкт-Петербурзі у 
травні 2003 р. Євросоюз і Росія домовилися 
про закріплення співпраці шляхом створен-
ня чотирьох “загальних просторів” на 
основі визнаних цінностей та інтересів, які 
включають у себе: 

1. Загальний економічний простір з 
метою зближення економік ЄС і Росії, зро-
бивши їх більш сумісними. Кінцевим за-
вданням є інтеграція ринків ЄС і Росії. Дво-
стороння угода про умови вступу Росії до 
СОТ, що була підписана восени 2004 р., є 
важливим етапом в економічних відносинах 
між ЄС і Росією. Вагомим механізмом еко-
номічної співпраці вважається розвиток 
транс'європейської транспортної системи 
(автодоріг, сполучних ланок на залізниці), 
енергетики (трубопроводів, енергосистем), 
телекомунікацій тощо.  

2. Загальний простір свободи, безпеки 
і правосуддя базується на повазі прав люди-
ни, боротьбі з тероризмом, незаконною міг-
рацією, трансграничною злочинністю, 
включаючи торгівлю людьми і наркотра-
фик. Для вирішення цих проблем ЄС і Росії 
потрібне ефективне співробітництво у зако-
нодавчій сфері і співпраця їх правоохорон-
них органів.  

3. Загальний простір зовнішньої без-
пеки дозволить розвивати співробітництво у 
сфері зовнішньої політики і безпеки, на ос-
нові принципів таких організацій, як ООН, 
ОБСЄ та Рада Європи. У цій галузі існують 
широкі можливості для Росії та ЄС, щодо 
об'єднання своїх зусиль для запобігання 
конфліктів, врегулювання криз і відбудов-
ної роботи після конфліктів.  

4. Загальний простір досліджень, 
освіти і культури ставить на меті розвиток 
співпраці у галузі науки, освіти і культури, 
зокрема через програми обміну, які допо-
можуть зміцнити загальний науковий, осві-
тянський  та інтелектуальний потенціал 
сторін.   

Наступним кроком політичної та еко-
номічної співпраці ЄС – Росія було прийн-
яття на самміті у Москві у травні 2005 р. 
пакету так званих «дорожніх карт», що 
включають коротко- і середньострокові за-
ходи, які необхідно виконати для реалізації 
концепції загальних просторів [3]. Найваж-
ливішими з них є: 
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– “Північний вимір і співробітництво у 
регіоні Балтійського моря”. Ця концепція 
охоплює величезну територію від Європей-
ських арктичних і субарктичних територій 
до південного узбережжя Балтійського мо-
ря. У рамках цього проекту здійснюється 
фінансування Європейським інвестиційним 
банком екологічних проектів у російському 
секторі Балтики (системи каналізації і водо-
очищення у Санкт-Петербурзі і Калінінграді). 
Партнерами по Північному виміру є Євросо-
юз, Ісландія, Норвегія, Росія, а також різні 
регіональні організації; 

– Співпраця у Чорному морі, що набу-
ла особливого значення із вступом до ЄС у 
січні 2007 р. Болгарії і Румунії, які розташо-
вані на чорноморському узбережжі. У 
зв`язку з цим, Європейська Комісія пропо-
нує вже існуючі регіональні ініціативи, такі 
як Європейська політика сусідства, процес 
підготовки вступу до ЄС Туреччини і Стра-
тегічне партнерство з Росією, доповнити 
новими ініціативами співробітництва у чор-
номорському регіоні [7]. 

Поріч із певними досягненнями у від-
носинах Євросоюзу з Росією, існують і де-
які проблеми (як політичного, так і еконо-
мічного характеру) у взаєминах ЄС–Росія. 
Обидві сторони дуже змінилися за останні 
10 років і це не могло не відбитися на їх 
взаємовідносинах. У цілому сучасні претен-
зії Росії до Євросоюзу торкаються таких 
сторін: 

– запропонований діалог з Росією у 
рамках програми “Нове партнерство” (єди-
ний план співпраці ЄС з прикордонними 
державами) ставить на один рівень Росію та 
північноафриканські та близькосхідні краї-
ни, що дуже не подобається сучасному ам-
біційному російському керівництву; 

– у переговорах Євросоюзу з Росією 
саме східноєвропейські країни (особливо 
Польща та держави Балтії) надають у них 
тон. Вони мають певний негативний істо-
ричний досвід взаємовідносин з Росією та 
Радянським Союзом, і це впливає на їх (ча-
сом недружелюбне) відношення до Росії; 

– неурегульованість питань перевезень 
вантажів і пасажирів між основною терито-
рією Росії та Калінінградською областю. По 
відношенню до Калінінграда ще слід вирі-
шити проблеми транзиту, віз, енергопоста-

чання і рибальства цього ексклаву, оточено-
го територією Євросоюзу; 

– ущемлення прав російськомовних 
меншин у Латвії та Естонії. Ця проблема є 
актуальною й досі. Зокрема із нещодавніми 
подіями в Естонії у зв`язку із перенесенням 
монумента Воїну-Визволителю та останків 
радянських воїнів, які визволяли Таллінн 
від фашизму у 1944 р.;  

– часті спроби ЄС протистояти збері-
ганню зовнішньополітичного впливу Росії 
на пострадянському просторі. 

У свою чергу претензії ЄС до Росії 
стосуються: 

– порушень прав людини у Чечні і 
громадянських свобод із початком Другої 
Чеченської війни у 1999 р. Євросоюз висту-
пав за вирішення цього питання тільки по-
літичними засобами. У 2004 р. ЄС виробив 
проект резолюції у Комісії з прав людини 
ООН, призиваючи засудити “перегини” у 
Чечні, що було сприйнято Росією як спроба 
підтримати тероризм; 

– збереження російських військових 
баз у Придністров`ї і Грузії, втручання Росії 
у внутрішньогрузинські конфлікти (Абхазія 
та Південна Осетія); 

– перманентне маніпулювання із по-
стачанням газу. Росія вже двічі призупиняла 
постачання газу до ЄС. Що формує в Європі 
думку, що російський газ є ненадійним 
джерелом енергії. Тому Брюссель для за-
безпечення правових гарантій постачань ро-
сійського газу вимагає від Москви ратифі-
кувати Енергетичну хартію (1991 р.), від 
якої вже 18 років Росія відмовляється. Хоча 
поки що альтернативі постачань Газпромом 
газу не існує; 

– заниження внутрішньоросійських 
цін на енергоносії у порівнянні із світовими 
цінами; 

– стягування Росією компенсаційних 
сплат з європейських авіакомпаній за вико-
ристання ними безпосадочного транссибір-
ського маршруту; 

– існують принципові розбіжності і 
щодо майбутнього статусу сербської прові-
нції Косово. ЄС наполягає на наданні Косо-
во через його “особливий статус” політич-
ної незалежності, а Росія та Сербія бачать 
цей край тільки у складі єдиної Сербії на 
правах широкої автономії. 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 120 - 

Висновки. Європейський Союз і Росія 
ведуть сумісну роботу по широкому спект-
ру питань, включаючи модернізацію росій-
ської економіки та її інтеграцію до світової 
економіки, працюють над питаннями безпе-
ки і вирішення міжнародних проблем, зок-
рема на Близькому Сході, Афганістані, Бал-
канах, Судані. 

Однак сучасні відносини між Євросо-
юзом і Росією не є ідеальними. Європей-
ський підхід заснований на ідеї, що Росію 
слід заставити прийняти внутрішні та зов-
нішні правила поведінки, які існують і 
впроваджені в країнах Євросоюзу, а Росія ж 
останнім часом виступає із власним бачен-

ням вирішення багатьох проблем, і не тіль-
ки своїх власних. В той же час Росія – час-
тина Європи, тому відносини з країнами 
Європейського Союзу є для неї важливими, 
партнерство з ними відповідає завданням 
сучасної модернізації Росії. Продуктивною 
могла би бути розробка стратегій участі у 
вирішенні проблем захисту навколишнього 
середовища (особливо у регіоні Середзем-
номор`я), застереження від загрози іслам-
ського  фундаменталізму, тероризму, боро-
тьба з розповсюдженням наркотиків, нових 
хвороб, незаконною торгівлею людьми, від-
мивання грошей тощо.  
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРУКТУРНЫХ ФОНДОВ В РАЗВИТИИ  

ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ  
 

Украина, как и любая другая страна, 
сталкивается с проблемами региональных 
диспропорций, обусловленных влиянием 
сложившихся исторических, социальных, 
экономических и политических факторов. 
Решение сложной задачи сбалансированно-
го регионального развития требует не толь-
ко разработки соответствующих программ 
действий, направленных на выравнивание 
социально-экономических условий в де-
прессивных регионах, но и наличия целевых 
фондов, предназначенных для поддержки 
местных инициатив и проектов.  

В связи с этим полезно изучить роль 
структурных европейских фондов в разви-

тии депрессивных регионов, поскольку 
Украина может использовать идеи более 
гибкого целевого финансирования региона-
льных программ. Важным аспектом евро-
пейских структурных фондов является сог-
ласование местных инициатив и возможно-
стей регионального развития с приоритета-
ми рамочных программ, а также, с учетом 
концепций развития и реструктуризации 
депрессивных регионов, определяемых го-
сударством.  

Рассмотрим назначение основных ев-
ропейских структурных фондов для задач 
регионального развития и выравнивания. В 
марте 2000 г. на Лиссабонском Саммите Ев-
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ропейский Союз определил ключевую цель 
- становление наиболее конкурентоспособ-
ной экономики в мире, которая динамично 
развивается и ориентирована на знания. 
Программа этого развития подразумевает 
устойчивый экономический рост, создание 
более квалифицированных рабочих мест и 
внедрение политики социального единства 
[1, 2].  

Европейская политика единства (Euro-
pean Cohesion Policy), реализуемая посредс-
твом структурных фондов, играет главную 
роль в достижении этих целей через инвес-
тиции в человеческий и физический капи-
тал. Фонды позволили проводить дополни-
тельную экономическую деятельность, с 
помощью целевого финансирования были 
реализованы программы по улучшению ка-
чества экономического развития. Эти про-
граммы действовали как катализатор реге-
нерации для депрессивных и проблемных 
регионов. За период 2000-2006 гг. трансфе-
рты на  реализацию данных задач составили 
одну треть бюджета ЕС и равнялись приме-
рно 213 биллионов евро [2]. 

Для решения задач регионального раз-
вития и единства в рамках соответствующей 
политики ЕС были учреждены четыре осно-
вных структурных фонда, которые тесно 
сотрудничают и дополняют друг друга.  

Рассмотрим более подробно задачи 
этих фондов [2]. 

1. Фонд Европейского Регионального 
Развития предназначен для финансирования 
инфраструктуры, инвестиций в создание 
рабочих мест, проектов локального разви-
тия и помощи для малых предприятий.  

2.  Европейский Социальный Фонд - 
реализация программ поддержки занятости  
безработных и инвалидов, финансируются 
мероприятия, связанные с тренингами и ре-
крутингом данной группы людей.  

3. Фонд финансовых инструментов по 
поддержке рыболовецкой отрасли помогает 
адаптировать и модернизировать эту от-
расль. 

4. Европейский Аграрный Фонд 
предназначен для финансирования мероп-
риятий по развитию сельских регионов, по-
ддержки фермеров в наиболее отстающих 
регионах, также поддерживает развитие 

сельских регионов согласно задачам общей 
аграрной политики во всех странах ЕС. 

Развитие инициатив, финансируемых 
посредством структурных фондов, должно 
отвечать специфическим потребностям ре-
гионов и государств – членов ЕС. Они дол-
жны сформировать подходы к развитию, 
соответствующему соблюдению требований 
к охране внешней среды и продвижению 
идеи равных возможностей.  

Внедрение программ, поддерживаю-
щих эти инициативы, осуществляется деце-
нтрализовано, хотя главная ответственность 
лежит на органах государственной и мест-
ной власти. Важным направлением в эконо-
мическом развитии депрессивных регионов 
является развитие базы для малых и сред-
них предприятий, увеличению их эффекти-
вности и конкурентоспособности [1].   

Представим некоторые отличительные 
особенности функционирования этих фон-
дов: 

1. Концентрация. Финансирование из 
средств фондов опирается на три ключевых 
приоритета:   

- целевые регионы – те регионы, кото-
рые отстают в развитии (цель 1);  

- помощь в экономических и социаль-
ных преобразованиях в областях, находя-
щихся в процессе проблемных структурных 
изменений (цель 2);  

- продвижение модернизации обуча-
ющих, тренинговых систем и создания за-
нятости. Существуют четыре общие иници-
ативы, нацеленные на поиск общих реше-
ний для специфических проблем, таких как 
транснациональное сотрудничество, разви-
тие урбанизированных регионов, развитие 
аграрных регионов, неравенство шансов.  

2. Партнерство. Европейская полити-
ка регионального развития  требует наибо-
лее тесного сотрудничества между Евро-
пейской Комиссией и странами – членами 
ЕС, между региональными и локальными 
уровнями в каждой стране при проведении 
мероприятий на всех этапах программ реги-
онального развития – от подготовки до реа-
лизации.  

3. Программно-целевой подход. 
Структурные фонды финансируют програ-
ммы, рассчитанные на несколько лет и 
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предполагающие решение нескольких за-
дач.  

4. Принцип дополнения. Финансиро-
вание за счет средств фондов не заменяет 
внутренние фонды стран, предназначенные 
на цели регионального развития, а только 
дополняет их. 

Рассмотрим примеры финансирования 
текущих региональных программ для Уэль-
са посредством структурных фондов. Уэльс 
– пример одного из депрессивных регионов 
не только в масштабах Великобритании, но 
и ЕС. В связи со значительной реструктури-
зацией промышленности в Великобритании 
за последние десятилетия, коснувшейся 
многих промышленных регионов и отрас-
лей, возникли серьезные проблемы с заня-
тостью местного населения. Так, в Уэльсе, 
где традиционно развивалась добыча угля, 
были потеряны тысячи рабочих мест. Про-
блема усугублялась периферийностью реги-
она, низкой средней заработной платой, бе-
дностью городских и сельских регионов, 
слабыми навыками и уровнем образования 
местной рабочей силы.   

В связи с необходимостью возрожде-
ния региона, Европейской Комиссией в ра-
мках структурных фондов на период 2000-
2006 гг. было выделено около 1,5 биллио-
нов фунтов для Уэльса. Общая сумма всех 
финансовых ресурсов, предназначенных на 
реализацию программ в Уэльсе из структу-
рных фондов, государственных и частных 
фондов составила свыше 3,2 биллионов фу-
нтов.  

Кратко представим типы программ, 
реализуемых в Уэльсе [2]. 

1. Западный Уэльс и Валлия  соответс-
твуют цели 1 (Objective 1 status), поскольку 
ВВП на душу населения в этих регионах 
меньше 75% от среднего уровня в ЕС. Для 
развития этих регионов в рамках цели 1 вы-
делено 1,3 биллиона фунтов. С учетом до-
полнительных источников финансирования 
(государственных и частных фондов, поже-
ртвований) общая сумма на реализацию 
программ развития данных регионов соста-
вила 2,6 биллионов фунтов.  

В рамках этих программ были обозна-
чены шесть основных приоритетов для Уэ-
льса: расширение и развитие базы для ма-
лых и средних предприятий; развитие инно-

ваций и экономики знаний; восстановление 
экономического пространства; развитие че-
ловеческих ресурсов; развитие сельских ре-
гионов и устойчивое использование приро-
дных ресурсов; развитие стратегической 
инфраструктуры. В рамках цели 1 исполь-
зовались возможности финансирования 
проектов мероприятий из всех четырех 
структурных фондов. 

2. Шесть локальных областей Восточ-
ного Уэльса отвечали цели 2 (Objective 2 
status) и в них были реализованы програм-
мы структурных преобразований. Эти про-
граммы финансировались из Фонда Евро-
пейского Регионального Развития и были 
предназначены для преодоления экономи-
ческих трудностей как в аграрных, так и ур-
банизированных регионах, пострадавших от 
упадка промышленности. На эти программы 
Европейской Комиссией было выделено 82 
миллиона фунтов, с учетом дополнитель-
ных источников финансирования общая су-
мма составила 205 миллионов фунтов.  

В рамках цели 2 для определенных ре-
гионов были указаны четыре приоритета, 
согласно которым осуществлялся выбор 
проектов для финансирования: развитие и 
расширение базы малых и средних пред-
приятий; устойчивое развитие аграрных ре-
гионов; возрождение урбанизированных ре-
гионов; использование технической помо-
щи.  

3. В рамках цели 3 (Objective 3 status) 
предназначено финансирование мероприя-
тий для семи регионов Уэльса из Европейс-
кого Социального Фонда. На мероприятия 
по совершенствованию образовательной 
системы и решению проблем занятости бы-
ло выделено Европейской Комиссией 89 
миллионов фунтов, а с учетом иных источ-
ников финансирования, общий бюджет про-
ектов составил 214 миллионов фунтов.  

В рамках этой цели были сформули-
рованы следующие приоритеты:  

- активная политика на рынке труда;  
- равные возможности для всех и со-

циальное включение определенных групп 
населения в трудоспособном возрасте (без-
работные; люди с ограниченными физичес-
кими возможностями; люди, страдающие от 
алкогольной или наркотической зависимос-
ти и др.);  
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- непрерывное образование;  
- продвижение конкурентоспособнос-

ти в бизнесе;  
- продвижение политики гендерного 

равенства на рынке труда. 
Кроме того, для развития аграрных ре-

гионов были разработаны программы Com-
munity Initiatives Leader+, предназначенные  
для семи регионов Уэльса. Эти программы 
финансировались из Европейского Аграр-
ного Фонда и были нацелены на разработку 
стратегий долгосрочного развития наиболее 
перспективных аграрных регионов с учетом 
инновационных подходов и новых техноло-
гий. Непосредственно на эти мероприятия 

было выделено 9 миллионов фунтов; общий 
бюджет, в который были включены допол-
нительные источники финансирования, сос-
тавил 18 миллионов фунтов. Также, для ра-
звития Уэльса были разработаны програм-
мы приграничного и трансграничного сот-
рудничества, необходимые для повышения 
экспортно-импортного потенциала и разви-
тия инфраструктуры.  

В заключении следует отметить, что 
внедрение подобных гибких механизмов 
целевого финансирования, основанных на 
принципах партнерства и сотрудничества,  
является ценным опытом для политики ре-
гионального развития в Украине. 
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СЛОВАКИИ 
 

В структуре экономики Словакии до-
статочно большая роль отводится частному 
предпринимательству, малому и среднему 
бизнесу. Благодаря этим негосударствен-
ным секторам экономики, в Словакии, в тя-
желый переходной период, удалось удержи-
вать относительно невысокие, по сравнению 

с Польшей, показатели уровня безработицы. 
Как видно, из рис.1, за период 1996 – 2005 
гг. численность занятых в частных предпри-
ятиях резко возросла, в то время как наблю-
далась устойчивая тенденция снижения ко-
личества занятых на крупных предприятиях, 
со штатом более 250 чел.   
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Рис.1. Динамика занятых в частных, малых, средних и крупных предприятиях в Словакии  
за период 1996-2005 гг. 
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Занятость на малых предприятиях (со 

штатом от 1 до 49 чел.) за период 1996–2000 
гг. незначительно снижалась, а за период 
2000-2005 гг. отмечался небольшой рост 
этого показателя. Численность занятых на 
средних предприятиях (со штатом 50-249 
чел.) практически оставалась постоянной за 
период 1996-2005 гг.  

В табл. 1 представлены данные об из-
менении структуры занятости в частном 
предпринимательстве, малом, среднем и 

крупном бизнесе. Отчетливо заметно повы-
шение доли занятых в частном предприни-
мательстве, с 18.7% в 1996 г. до 30.7% в 
2005 г. Также за этот период незначительно 
увеличилась доля занятых в малых пред-
приятиях. Зато доля занятых в крупных 
предприятиях резко упала за данный пери-
од, с 45.9% в 1996 г. до 29.2% в 2005 г. Доля 
занятых в средних предприятиях за указан-
ный период была практически неизменной. 

Таблица 1 
Структура занятых в малых, средних и крупных предприятиях и в частном 

предпринимательстве в Словакии 

Годы Частные пред-
приниматели 

Малые предприятия 
(1-49) чел. 

Средние предприятия 
(50-249) чел. 

Крупные предприятия 
 (250 и больше) чел. 

1996 18.7 15.8 19.6 45.9 
2000 22.9 16.9 18 42.3 
2005 30.7 20.5 19.7 29.2 

 
Такие значительные структурные из-

менения в занятости населения, были не то-
лько последствиями целенаправленной по-
литики Словацкой Республики по усилению 
роли частного сектора. Они явились также 
результатом реакции самой трансформаци-
онной экономики на те изменения, которые 
возникли в стране, с одной стороны, в связи 
с интеграционными процессами со страна-
ми ЕС, а с другой стороны, из-за усиления 

давления конкуренции со стороны более 
развитых западных стран. На долю микроп-
редприятий, которых большинство в Слова-
кии, приходится более 77-80 % от всей чис-
ленности предприятий (рис.2). Доля малых 
и средних предприятий занимает практиче-
ски до 18-19 % от всей численности пред-
приятий, а доля крупных предприятий в 
общей численности – менее 1.5% (рис.2). 
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Рис.2. Распределение количества микро-, малых, средних и крупных предприятий 
в общей численности предприятий Словакии 
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На рис.3 представлена структура занятости частных предпринимателей в различных 
секторах экономики. 
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Рис.3. Распределение количества частных предпринимателей  
по сферам деятельности (чел.) в Словакии 

 
Наиболее популярными сферами 

частного предпринимательства являются 
такие сектора, как услуги бухгалтерского 
учета и других видов хозяйственного 

учета, работы в сфере промышленности и 
строительства. Эти же сектора превали-
руют и в структуре занятых на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса (рис.4). 
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Рис.4. Распределение количества малых и средних предприятий  
по сферам деятельности в Словакии 

 
За последние годы значительно по-

высилась хозяйственная роль предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в эконо-
мике Словакии. Как следует из данных 

табл. 2, за период 2001-2005 гг. отмечал-
ся устойчивый рост экспорта и импорта 
для всех типов предприятий. 

 

 
 
 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 126 - 

 
Таблица 2  

Динамика экспорта и импорта малых, средних и крупных предприятий Словакии  
(млрд. словацких крон) 

Годы Микро-
предприятия 

(1-9) чел. 
 

Малые предприя-
тия 

 (10-49) чел. 

Средние пред-
приятия 

(50-249) чел. 

Крупные пред-
приятия 

(250 и больше) 
чел. 

 Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
2001 55.7 111.7 45 93.4 89 114.3 421.5 394.5 
2002 50.2 121.5 47.2 99.2 86.8 127.8 467.6 399.4 
2003 53.8 125.5 47.6 103.2 99.3 139.4 602.1 459 
2004 72.6 153.9 51.3 118.1 107.8 150.2 638 494.2 
2005 125.1 214.7 62.3 135.1 122.9 162.1 650.4 519.3 

 

Однако для микропредприятий рост 
этих показателей был наиболее значитель-
ным, в 2005 г. показатели экспорта и им-
порта превышали в два раза уровень 2001 г. 
Также довольно неплохие показатели эко-
номической активности малых и средних 
предприятий Словакии (табл.3). На долю 
этих предприятий приходится около 40% 
валовой продукции, они создают примерно 
половину добавленной стоимости.  Надо 
заметить, что малые предприятия чаще яв-
ляются прибыльными, особенно в тяжелый 
трансформационный период, чем средние и 
крупные предприятия. Зато, по мере укреп-

ления экономики, крупные предприятия 
возвращают утраченные позиции в борьбе 
за прибыль, прежде всего за счет своих го-
раздо больших возможностей, по сравне-
нию с малым бизнесом. Так, в 1999 г. среди 
всех предприятий, которые работали с при-
былью, 56.7% составляли малые предпри-
ятия и 28.1% составляли крупные предпри-
ятия. Зато в 2005 г. доля прибыльных пред-
приятий в сфере малого бизнеса составила 
только 31.1%, в то время как доля прибыль-
ных предприятий крупного бизнеса возрос-
ла до 53.6%.   

Таблица 3 
Показатели экономической активности малых, средних и крупних предприятий Словакии 

Распределение валовой 
продукции (%) 

Распределение добав-
ленной стоимости (%) 

Распределение количества 
прибыльных предприятий 

(%) 

Годы 

 МП 
(1-49) 
чел. 

СП  
(50-249) 
чел. 

КП  
(250 и 
больше) 
чел. 

 МП 
(1-49) 
чел. 

СП  
(50-249) 
чел. 

КП  
(250 и 
больше) 
чел. 

 МП 
(1-49) чел. 

СП  
(50-249) 
чел. 

КП  
(250 и 
больше) 
чел. 

1999 23 19.8 57.2 29.2 18.2 52.6 56.7 15.2 28.1 
2000 22.2 17.6 60.3 28.9 17.1 54 48.9 12.4 38.7 
2001 21.4 19.4 59.2 27.8 19.1 53 38.2 13.6 48.2 
2002 21.3 19.2 59.5 29.2 20 50.8 40.7 19.9 39.4 
2003 20.5 17.7 61.8 26.1 19.2 54.7 31.3 15.9 52.9 
2004 21.1 18.5 60.4 25.5 19.5 55 30.2 14.5 55.3 
2005 21.9 20 58 27.4 21.5 51.1 31.1 15.3 53.6 

 
Для поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса в Словакии используются 
финансовые ресурсы различных программ и 
фондов. Представлена достаточно мощная 
институциональная поддержка, как в виде 
законодательных и нормативных актов, на-

целенных на улучшение условий предпри-
нимательства, так и в виде сети информаци-
онно-консультационных центров, предпри-
нимательско-инновационных центров, биз-
нес-инкубаторов. Основная координацион-
ная роль в формировании этой сети принад-
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лежит Национальному Агентству по разви-
тию малого и среднего бизнеса (NARMSP). 
В результате специальных подготовитель-
ных программ к вступлению в ЕС, Слова-
кия, как и другие страны – кандидаты, по-
лучала значительную финансовую помощь 
на развитие малого и среднего бизнеса, фо-
рмирование современной инфраструктуры, 
улучшению инновационного потенциала 
экономики. 

В табл.4 приведены данные об объе-
мах финансовых ресурсов по программам  
PHARE и KVALITA, которые были получе-

ны за период 2002-2004 гг. В рамках про-
граммы PHARE были профинансированы 
мероприятия, связанные с облегчением для 
МСП доступа к капиталу, необходимому на 
развитие бизнеса; обеспечены программы, 
нацеленные на улучшение условий пред-
принимательства и качества человеческих 
ресурсов, повышения конкурентоспособно-
сти малых и средних предприятий. Одной 
из непосредственных программ, финанси-
руемых как из государственного бюджета, 
так и из других фондов, была программа 
KVALITA.  

Таблица 4 
Финансовые ресурсы программ PHARE (тыс. евро) и KVALITA ( тыс. словацких крон),  

выделенные на поддержку МСП 

Программы 2002 2003 2004 
PHARE 
 (тыс. евро) 

12061.113 2462.463 1914.622 

KVALITA  
(тыс. слов. крон) 

7611.009 10508.233 11867.424 

 
За счет программы KVALITA были 

организованы консультации и тренинги пе-
рсонала МСП, получили поддержку процес-
сы, связанные с сертификацией качества 
работ и услуг, предоставляемых МСП.   

Другим важным направлением явились 
программы, связанные с непосредственным 
увеличением капитализации МСП. В рамках 
финансовой помощи малым и средним 

предприятиям были разработаны: програм-
мы банковского поручительства, позволя-
ющие получить кредиты на условиях предо-
ставления дополнительных гарантий; дота-
ционные программы, по которым предусмо-
трена часть безвозвратных финансовых ре-
сурсов, связанных с инвестиционными рас-
ходами на развитие определенных секторов 
экономики; кредитные программы (табл.5). 

 
Таблица 5 

Финансовые ресурсы ряда программ, выделенные на поддержку различных секторов МСП  
(млн. словацких крон) 

Программы банковс-
кого поручительства 

Дотационные програ-
ммы 

Кредитные програм-
мы 

Сектора  
МСП 

Количество 
принятых 
заявок 

Сумма вы-
деленных 
средств 

Количество 
принятых 
заявок 

Сумма вы-
деленных 
средств 

Количество 
принятых 
заявок 

Сумма вы-
деленных 
средств 

Производство 414 3609.504 174 377.508 506 3862.572 
Бухг. и хоз.учет 342 1492.163 21 17.481 290 1416.500 
Услуги 481 1115.876 25 14.008 194 1228.304 
Транспорт 97 488.719 768 619.930 262 1062.417 
С/х 2393 5343.366 372 251.827 765 2475.989 
Др.сферы 167 1614.800 152 200.052 230 2318.414 
Всего 3894 13664.426 1518 1480.807 2247 12364.196 

 
Таким образом, следует отметить, что 

именно целенаправленная институциональ-
ная и финансовая помощь значительно ук-

репила позиции МСП в Словакии, сделав 
его важной частью экономики страны. 
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Опрацювання стратегії, напрямків і ін-

струментаріїв  дослідження соціально-
економічного розвитку регіонів є важливим 
завданням соціально-економічної географії. 
Такого типу дослідження дають підстави до 
опрацювання концепції необхідних напрям-
ків діяльності, які мають на меті обмеження 
деструктивного впливу, або посилення по-
зитивного впливу чинників соціально-
економічного, екологічного і демографічно-
го характеру на потенціал і розвиток регіо-
нів.  

Об’єкт дослідження – регіони України 
і Польщі – вибраний не випадково. Ці дві 
сусідні країни характеризувались до почат-
ку 1990 рр. подібною соціально-
економічною і медико-демографічною си-
туацією. На початку 90 рр. XX ст. обидві 
країни розпочали активне реформування 
різних складових суспільного життя, однак, 
незважаючи на схожість цілей, спосіб реалі-
зації реформ був якісно відмінний, що 
знайшло своє відображення у різному рівні 
соціально-економічного розвитку макро-, 
мезо- і мікрорегіонів України і Польщі. В 
зв’язку зі вступом Польщі до Євросоюзу, а 
також проєвропейським вибором України, 
дослідження набирає особливої ваги і акту-
альності. Предметом дослідження виступає 

соціально-економічний розвиток регіонів як 
інтегральний ефект взаємодії історичних, 
економіко-географічних, соціально-
географічних, еколого-географічних і демо-
графічних чинників; його математично-
статистична оцінка, а також типологія регі-
онів України і Польщі з огляду на соціаль-
но-економічну, екологічну та медико-
демографічну ситуацію у цих двох країнах.  

Для оцінки інтегрального соціально-
економічного розвитку регіонів України і 
Польщі вибрано метод таксономічного ана-
лізу [2]. Цей метод був використаний З. Хе-
львігом  до типологічного поділу країн з 
огляду на рівнь їх розвитку і структуру ква-
ліфікованих кадрів. Істотою методу є отри-
мання тзв. «міри господарського розвитку», 
яка є результатом синтези всіх аналізованих 
параметрів. Дуже часто ця міра є окреслена 
як «таксономічна міра розвитку» [3], або 
«таксономічний показник» [1]. При обчис-
ленні таксономічної міри розвитку Хельвіга 
спершу виконано стандаризацію змінних, 
які характеризують рівень розвитку терито-
рії, натомісць потім обчислено таксономічні 
міри соціально-економічного, екологічного 
і медико-демографічного розвитку регіонів 
України і Польщі.  

Стандаризацію змінних виконано згід-
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k = 1, 2, ..., n, 
Xik – вартість k-змінної в i-тій адмініс-

тративно-територіальній одиниці, 
Xk – середнє арифметичне k-тої змін-

ної, 
Sk – стандартизоване відхилення k-тої 

змінної, 
Zik – стандаризована вартість k-тої 

змінної в i-тій адміністративно-
територіальній одиниці. 

Після процедури стандаризації всі 
змінні в залежності від способу їх дії на 
стан суспільного здоров’я поділено на сти-
мулянти (що мають додатні, стимулюючий 
вплив на суспільне здоров’я), дестимулянти 
(деструкційний, негативний вплив) і номі-
нанти з складним до окреслення впливом на 
досліджуваний об’єкт. Поділ змінних на 3 
вище окреслені типи служить для створення 
т.зв. взірця розвитку, яким є пункт P0 з ко-
ординатами:  

Z01, Z02, ..., Z0N, де: 
Z0s = max Zrs, коли s∈I,  
Z0s = min Zrs, коли s∉I, 
Z0s = nom Zrs, коли s∉I (s = 1,..., n),  
I – збір стимулянт,  
Zrs – стандаризована вартість s-тої 

змінної в r-тій адміністративно-

територіальній одиниці. 
Відстані між окремими пунктами - 

адміністративно-територіальними одиниця-
ми і взірцевим пунктом розвитку P0 позна-
чаються через Ci0 i обраховуються в наступ-
ний спосіб: 
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Обчислені відстані є основними еле-
ментами, які вживають при розрахунках та-
ксономічної міри розвитку (dі*): 
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Доволі часто таксономічна міра розви-

тку використовується в наступному моди-
фікованому вигляді (dі):  

0

01
C

C
d i

i −=  

Вартість таксономічних мір Хельвіга 
змінюється від 0 (ситуація несприятлива, 
рівень розвитку дуже низький) до 1 (ситуа-
ція сприятлива, рівень розвитку дуже висо-
кий, т.зв. взірцевий об’єкт).  

Перелік змінних, вибраних для прове-
дення таксономічного аналізу рівня інтегра-
льного соціально-економічного розвиту по-
дано в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Змінні, вибрані для проведення таксономічного аналізу інтегрального  
соціально-економічного розвитку регіонів України і Польщі, 2002 р. 

Синтетичні  
показники рівня 

розвитку регіонів 

Часткові  
показники  

Змінні  

Соціально-
економічний  

розвиток 

Рівень  
заможності 

1. ВВП на 1 мешканця, $ згідно з паритетом купівельної спроможності (S); 
2. Середньомісячний дохід домогосподарств в перерахунку на 1 особу, $ 
згідно з паритетом купівельної спроможності (S); 

3. Середня функціональна поверхня помешкань, м2 на 1 особу (S). 
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Зайнятість  
і умови праці 

населення  

1. Скоригована кількість зайнятого населення на 1000 населення (S); 
2. Кількість смертельних випадків на 1000 зайнятого населення (D); 
3. Зайняте населення в умовах несприятливих для здоров’я, % загальної 
кількості зайнятого населення (D); 
4. Зайняте населення в умовах несприятливих для здоров’я, пов’язаних із 
хімічними речовинами,  % загальної кількості зайнятого населення (D); 
5. Зайняте населення в умовах несприятливих для здоров’я,  пов’язаних з 
промисловими волокнистими пилами,  % загальної кількості зайнятого 
населення (D); 
6. Зайняте населення в умовах несприятливих для здоров’я, пов’язаних з 
важкістю праці,  % загальної кількості зайнятого населення (D); 

Структура  
видатків домо-

господарств 

1. Видатки на продукти харування, % у загальних видатках домогоспо-
дарств (D); 
2. Видатки на алкоголь і тютюн, % у загальних видатках домогосподарств 
(D); 
3. Видатки на медичні потреби, % у загальних видатках домогосподарств 
(S); 
4. Видатки на відпочинок і рекреацію, % у загальних видатках домогоспо-
дарств (S). 

Споживання 
основних  
продуктів  
харчуваня 

 

1. Річне споживання м’яса, кг на 1 мешканця (S); 
2. Річне споживання молока, л на 1 мешканця (S); 
3. Річне споживання риби, кг на 1 мешканця (S); 
4. Річне споживання овочів, кг на 1 мешканця (S); 
5. Річне споживання фруктів, кг на 1 мешканця (S); 
6. Річне споживання олії і інших жирів, кг на 1 мешканця (S); 
7. Річне споживання цукру, кг на 1 мешканця (S). 

Екологічний  
розвиток 

 

1. Ліси та лісовкриті площі, га на 100 осіб(S); 
2. Відсоток міського населення в загальній кількості населення (N, 
пропозиція номінативної вартості– 55%); 

3. Густота населення, осіб на км2 (N, пропозиція номінативної вартості – 
110 осіб на км2). 
4. Промислове забруднення повітря, т на 1 км2 (D). 

Засоби служби 
охорони  
здоров’я 

1. Кількість лікарів на 10 тис. населення (S); 
2. Кількість стоматологів на 10 тис. населення (S); 
3. Кількість фармацевтів на 10 тис. населення (S); 
4. Кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення (S); 
5. Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення (S); 
6. Державні видатки на охорону здоров’я, $ згідно з паритетом купівельної 
спроможності на 1 мешканця (S). 

Медико-
організаційний  

розвиток 

Діяльність  
служби охорони 

здоров’я 

1. Пацієнти в лікарнях в перерахунку на 100 осіб (D); 
2. Середнє перебування пацієнта в лікарні, дні напротязі року(D); 
3. Середнє використання лікарняного ліжка, дні напротязі року (N, пропо-
зиція номінативної вартості 300 днів); 
4. Виїзди станцій швидкої допомоги на 1000 населення (D). 

Демографічний 
розвиток 

 1. Коефіцієнт народжень живими на 1000 населення (S); 
2. Коефіцієнт смертності на 1000 населення (D); 
3. Відсоток населення у віці 60 років і старше в загальній кількості насе-
лення (D). 

Стан здоров’я  
населення 

Позитивні  
показники стану 

здоров’я  
населення  

1. Природний приріст населення на 1000 населення (S); 
2. Середня тривалість життя чоловіків і жінок, років (S); 
3. Синтетичний показник самооцінки стану здоров’я населення (S). 
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Негативні  
показники стану 

здоров’я  
населення 

1. Відсоток осіб, які оцінюють стан свого здоров’я нижче пересічного, в 
загальній кількості респондентів (D); 
2. Коефіцієнт смертності немовлят на 1000 народжень живими (D); 
3. Смертність з приводу хвороб кровоносної системи на 100 тис. населення 
(D); 
4. Смертність з приводу злоякісних новоутворень на 100 тис. населення 
(D); 
5. Смертність з приводу хвороб дихальної системи а 100 тис. населення 
(D); 
6. Смертність з приводу зовнішніх причин на 100 тис. населення (D); 
7. Захворюваність на туберкульоз на 100 тис. населення (D); 
8. Захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. населення (D); 
9. Захворюваність на СНІД на 100 тис. населення (D);  
10. Захворюваність на сифіліс на 100 тис. населення (D); 
11. Захворюваність на гонококову інфекцію на 100 тис. населення (D); 
12. Захворюваність на розлади психіки та поведінки на 100 тис. населення 
(D); 
13. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання 
алкоголю на 100 тис. наслення (D); 
14. Інвалідність у віці 0-15 років на 100 осіб даної вікової групи (D). 

S – стимулянта; D – дестимулянта; N – номінанта. 
Джерело: власне опрацювання. 

 
Вартості таксономічних мір розвитку 

регіонів поділено на 5 класів. Кожному кла-
су надано якісні окреслення (наприклад, рі-
вень розвитку високий, середній, низький), 

які показують ситуацію даної адміністрати-
вно-територіальної одиниці (області, воє-
водства) у галузі синтетичних і часткових 
показників (табл. 2). 

 
Taблиця 2 

Класифікація регіонів згідно з рівнем соціально-економічного, екологічного,  
медико-організаційного, демографічного розвитку і стану здоров’я населення  

на підставі таксономічного аналізу  

Класи 
Вартості таксономічних 

мір 
Рівень розвитку регіонів 

Стан здоров’я  
населення 

I нижче 0,200 дуже низький дуже поганий  

II <0,200-0,400) низький (нижче середнього)  
поганий (нижче середньо-
го) 

III <0,400-0,600) середній середній 

IV <0,600-0,800) високий (вище середнього) добрий (вище середнього) 

V <0,800-1,000) дуже високий  дуже добрий 

Джерело: власне опрацювання. 

 
На підставі таксономічного аналізу і 

методики k-середніх на території досліджу-
ваних держав виділено 5 типів регіонів (з їх 
подальшим поділом на підтипи), які харак-
теризуються подібним рівнем соціально-
економічного, екологічного, медико-

організаційного розвитку, а також медико-
демографічної ситуації, яка становить со-
бою надійний індикатор інтегрального соці-
ально-економічного розвитку регіонів. Зі 
статистичної точки зору регіони описані в 
табл. 3.  



Таблиця 3 
Типи областей України і воєводств Польщі з огляду на соціально-економічну, екологічну,  
медико-організаційну і медико-демографічну ситуацію на підставі таксономічного аналізу 

Усереднені для даного типу вартості таксономічних мір розвитку Хельвіга  
Типи 

I Ia Ib Ic Id II III IV IVa IVb V Va Vb 

Польща 0,346 0,425 0,468 0,505 0,217 0,564 0,679 0,129 0,141 0,743 0,455 0,780 0,377 

1 
 

0,340 0,391 0,442 0,524 0,239 0,695 0,703 0,064 0,070 0,770 0,554 0,815 0,491 

2 0,349 0,441 0,480 0,496 0,207 0,504 0,668 0,158 0,173 0,731 0,411 0,764 0,325 

Україна 0,166 0,199 0,416 0,215 0,130 0,493 0,355 0,223 0,386 0,303 0,236 0,325 0,235 

3 0,138 0,122 0,507 0,166 0,074 0,696 0,634 0,228 0,379 0,326 0,422 0,505 0,417 

4 0,283 0,341 0,532 0,291 0,194 -
0,601 

0,530 0,145 0,217 0,475 0,386 0,382 0,420 

5 0,170 0,220 0,376 0,229 0,148 0,476 0,243 0,225 0,398 0,286 0,159 0,256 0,159 

I  – синтетичний показник соціально-економічного розвитку; часткові показники соціально-економічного розвитку: Ia – 
рівень заможності населення; Ib – зайнятість і умови праці населення; Ic – структура видатків домогосподарств; Id – 
споживання основних продуктів харчування; II – синтетичний показник екологічного розвитку; III – синтетичний показ-
ник демографічного розвитку; IV – синтетичний показник медико-організаційного розвитку; часткові показники медико-
організаційного розвитку: IVa  – засоби служби охорони здоров’я; IV b – діяльність служби охорони здоров’я; V – синте-
тичний показник стану здоров’я населення; часткові показники стану здоров’я населення: Va – позитивні показники ста-
ну здоров’я населення ; Vb – негативні показники стану здоров’я населення . 
Джерело: власне опрацювання. 
 

 
 

Рис. 1. Типи і підтипи областей України і воєводств Польщі з огляду на рівень інтегрального 
соціально-економічного розвитку на підставі таксономічного аналізу, 2002 р.  

Джерело: власне опрацювання. 

 
Для кожного типу і підтипу регіонів 

окреслено інтегральний соціально-
економічний розвиток, охарактеризовано 
основні соціально-економічні, екологічні і 
медико-демографічні проблеми, а також за-
пропоновано концепції їх розв’язання.  

Тип 1. Об’єднує 5 воєводств Польщі: 
Опольське, Любуське, Вармінсько-
Мазурське, Підляське, Підкарпацьке з порі-
вняно найкращим станом здоров’я населен-
ня. Кількість населення становить 6,8 млн 
осіб (17,8% загальної кількості населення 

Польщі). На підставі таксономічної міри 
Хельвіга стан здоров’я населення воєводств, 
що належать до типу 1 можна окреслити як 
середній,  за винятком Опольського воєвод-
ства, мешканці якого мають добрий стан 
здоров’я. Це воєводство характеризується 
найкращим станом здоров’я населення на 
цілій досліджуваній території. На медико-
демографічну ситуацію воєводств даного 
типу вплинули в значній мірі сприятливі 
екологічні умови, наближений до пересіч-
ного рівень споживання основних продуктів 
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харчування, що можна пов’язувати з сільсь-
когосподарським характером цих регіонів і 
високим ступенем самозабезпечення домо-
господарств продуктами харчування. Вище-
названі воєводства характеризуються низь-
ким рівнем заможності населення: ВВН на 
душу населення згідно з паритетом купіве-
льної спроможності є нижче середнього рі-
вня для Польщі.  

Тип 2. До його складу входять решта 
воєводств Польші (всього 11) з різним рів-
нем соціально-економічного розвитку і до-
сить різнорідним рівнем заможності насе-
лення. В межах даного типу знаходяться 
регіони як з середнім, так і поганим станом 
здоров’я населення. З огляду на це видаєть-
ся доцільним поділ воєводств на 2 підтипи:  

Підтип 2a. Об’єднує 4 воєводства, в 
тому числі промислового характеру (Доль-
ношльонське, Лодзьке і Мазовецьке) і одне 
– Любельське – сільськогосподарського ха-
рактеру. Їх спільною рисою є досить вирів-
няний рівень чинників, що впливають на 
медико-демографічну ситуацію, в тому чис-
лі, економічних чинників, зв’язаних з замо-
жністю населення, умовами праці і структу-
рою видатків домогосподарств. Покращення 
стану здоров’я мешканців досліджуваних 
територій можна сподіватись головним чи-
ном внаслідок покращення якості навколи-
шнього середовища і ситуації в галузі засо-
бів охорони здоров’я.  

Підтип 2b. До його складу входять 7 
воєводств: Поморське, Західнопоморське, 
Куявсько-Поморське, Великопольське, 
Шльонське, Малопольське і Свєнтокшись-
ке. Дані воєводства характеризуються зага-
лом сприятливою демографічною ситуацією 
і середнім, або вище середнього рівнем дія-
льності служби охорони здоров’я. В цілях 
підтримання існуючого стану здоров’я на-
селення і його покращення необхідно по-
ліпшити екологічну ситуацію в воєводствах, 
а також рівень життя населення. 

Тип 3. Об’єднує регіони з середнім 
(області: Львівська, Закарпатська, Івано-
Франківська) і поганим станом здоров’я на-
селення (області: Чернівецька, Тернопільсь-
ка, Рівненська, Волинська), розташовані в 
західній частині України. Незважаючи на 
те, що синтетичні показники стану здоров’я 
населення, розраховані за методикою Хель-

віга, є доволі низькими на тлі Польщі, ви-
щеперераховані області характеризуються 
найкращим станом здоров’я населення по 
відношенню до решти адіміністративно-
територіальних одиниць України. Областям, 
що входять до складу типу 3, притаманні 
сприятливі демографічні і екологічні умови, 
і доволі ефективна, як на українські реалії, 
служба охорони здоров’я.  Області  харак-
теризуються також сприятливими умовами 
праці населення при одночасно низькому 
рівні заможності, який є похідною низької 
вартості ВВН на душу населення і має не-
сприятливий вплив на споживання основ-
них продуктів харчування. Низький рівень 
життя населення зумовлює відповідно низь-
кий рівень фінансових видатків на охорону 
здоров’я, відпочинок і рекреацію. Для за-
безпечення в перспективі доброго стану 
здоров’я населення аналізованих регіонів, 
необхідно спрямувати загальнодержавну, 
регіональну і локальну політику держави на 
підвищення рівня життя населення.  

Тип 4. До його складу входить столи-
ця України – м. Київ. Адміністративно-
територіальна одиниця була виділена в 
окремий тип в зв’язку з її специфічністю на 
фоні решти адміністративно-територіальних 
одиниць України. Столиця вирізняється на 
тлі решти регіонів України доволі високим 
рівнем заможності населення і сприятливою 
структурою видатків домогосподарств (ви-
сокий рівень споживання основних продук-
тів харчування). Місто Київ характеризуєть-
ся поганим станом здоров’я його мешкан-
ців, окресленим на підставі таксономічної 
міри Хельвіга. В значній мірі така ситуація 
зумовлена несприятливими екологічними 
умовами – високим рівнем забруднення по-
вітря, води, а також високим рівнем шумо-
вого забруднення. Отже, ці проблеми мають 
бути предметом особливої уваги місцевої 
влади.  

Тип 5. У своєму складі має найбільшу 
кількість областей, розташованих у центра-
льній і східній частині України. Кількість 
населення становить 37,9 млн осіб (78,2% 
загальної кількості населення України). Ха-
рактеризується поганим (9,4 млн осіб, або 
19,3% населення України) і дуже поганим 
станом здоров’я населення (28,5 млн осіб, 
або, відповідно, 36,4%). З огляду на різнорі-
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дність чинників, які впливають на стан здо-
ров’я населення, регіони, що належать до 
типу 5, поділено на наступні підтипи: 

 Підтип 5a. Об’єднує регіони з відно-
сно сприятливими екологічними чинниками 
і умовами праці, поганим, або дуже поганим 
станом здоров’я населення. До його складу 
входять 6 центральних і північно-східних 
областей України: Хмельницька, Житомир-
ська, Вінницька, Київська (без м. Києва), 
Чернігівська, Сумська. Для покращення 
стану здоров’я населення даного підтипу 
належить передусім покращити рівень за-
можності населення, а також ефективно вті-
лювати в життя заходи, спрямовані на ніве-
лювання наслідків аварії на ЧАЕС. 

Підтип 5b. Належать регіони з не-
сприятливою екологічною і демографічною 
ситуацією, низьким рівнем зайнятості насе-
лення, несприятливими умовами праці і ду-
же поганим станом здоров’я населення: Лу-
ганська, Донецька, Дніпропетровська і За-
порозька області. Необхідною умовою по-
кращення медико-демографічної ситуації в 
цих областях є покращення якості здеградо-
ваного довкілля і проведення державної по-
літики на різних адміністративних рівнях, 
спрямованої  на зменшення смертності і 

підвищення рівня народжуваності.  
Підтип 5c. Має в своєму складі сере-

дньорозвинуті області з поганим, або дуже 
поганим станом здоров’я населення, розта-
шовані головним чином в південній частині 
України: Миколаївську, Одеську, Полтавсь-
ку, Черкаську, Кіровоградську, Херсонську. 
В межах цього підтипу знаходиться також 
Харківська область, яка характеризується, 
дещо кращою, в розрізі аналізованих показ-
ників, медико-демографічною ситуацією. 
До основних проблем розвитку областей, 
що входять до складу  цього підтипу, можна 
віднести низький рівень і якість медичної 
допомоги (у випадку Миколаївської, 
Херсонської, Кіровоградської областей), а 
також низький рівень заможності населення 
(Одеська, Миколаївська області). 

Підтип 5d. Об’єднує 2 адміністратив-
но-територіальні одиниці України: АР Крим 
і м. Севастополь з низьким рівнем заможно-
сті населення, несприятливою структурою 
видатків домогосподарств, поганим, або 
дуже поганим станом здоров’я неселення. 
Покращення стану здоров’я населення мож-
ливе лише у випадку покращення якості на-
вколишнього середовища і підвищення рів-
ня життя населення.  
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УДК911.3             Сергій Запотоцький 
 
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОН 

 
В роботі розглянуто сутність та основні аспекти формування регіонального інвестиційного механізму. Про-

ведено аналіз інвестиційної привабливості регіонів та галузей, визначені перспективи залучення інвестицій в регіони 
України. 

Сергей Запотоцкий. Особенности механизма привлечения инвестиций в регион. В работе рассмотре-
ны сущность и основные аспекты формирования регионального инвестиционного механизма. Проведен анализ 
инвестиционной привлекательности регионов и отраслей, определены перспективы привлечения инвестиций в 
регионы Украины. 



Постановка проблеми. Забезпечення 
пріоритетів соціально-економічного розвитку 
регіонів України та необхідних темпів еко-
номічного зростання повинно підкріплюва-
тися нарощуванням інвестиційних ресурсів, 
послідовним збільшенням частки капіталь-
них вкладень в основні засоби, розширенням 
інвестиційних джерел та визначенням пріо-
ритетних напрямів їх вкладення. Реалізувати 
такі пріоритети можливо лише за умови 
ефективної державної регіональної інвести-
ційної політики, та наявності дієвих механі-
змів її здійснення. У зв'язку з цим набува-
ють особливої актуальності питання, пов'я-
зані з формуванням механізмів активізації 
інвестиційної діяльності як на державному, 
так і на регіональному рівнях. 

Мета і завдання Метою роботи є до-
слідження сучасного стану та можливостей 
вдосконалення організаційно-економічного 
механізму залучення інвестицій в регіон. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій Значний внесок у вирішення проблем 
формування системи інвестиційної політики 
та регулювання інвестиційних процесів вне-
сли праці таких вітчизняних вчених, як М.Г. 
Білопольський, І.С. Благун, З.В. Герасим-
чук, В.М. Гриньова, СІ. Дорогунцов, М.І. 
Крупка, О.Є. Кузьмін, Ю.В. Макогон, В.Л. 
Пілюшенко, О.С. Поважний, С.Ф. Поваж-
ний, Л.Г. Червова, М.Г. Чумаченко, І.М. 
Школа та ін. 

Виклад основного матеріалу. Ниніш-
ній період економіки України характеризу-
ється докорінними змінами соціально-
економічних відносин на регіональному рі-
вні. Господарський комплекс України має 
значні відмінності в рівнях розвитку регіо-
нів, що поглиблює сферу застосування 
множини методів управління органами ви-
конавчої влади. Аналіз соціально-
економічного стану регіонів України дає 
змогу зробити неоднозначні висновки щодо 
відповідності застосованих методів управ-
ління ситуаціям, які склалися на мезорівні 
господарювання, що виявляються в коли-
ванні обсягів виробництва продукції та по-
слуг, зовнішньої торгівлі, рівня безробіття, 
роздрібного товарообігу, на який впливає 
ціновий фактор. Усе це вимагає посилення 
ролі регіонального управління інвестицій-
ними процесами. Місцеві органи влади кра-

ще, ніж державні, розуміють соціально-
економічні проблеми регіону, володіють 
загальною картиною процесів, що відбува-
ються. Процес інвестування в регіоні має 
свої особливості, пов'язані зі специфікою 
джерел інвестування, сукупністю їхніх форм 
та обмеженістю стадій відтворення в регіо-
нальних структурах, саме тому в компетен-
ції регіональних органів влади знаходяться 
важелі, які зможуть істотно покращити інве-
стиційний клімат регіону. Привабливість та 
інвестиційний клімат регіону значною мі-
рою визначаються і забезпечуються сфор-
мованою регіональною адміністрацією інве-
стиційною політикою, яка повинна містити 
комплекс заходів підтримки інвестиційної 
діяльності та структурних перетворень у 
виробничій і соціальній сферах, забезпечу-
вати зростання обсягів промислового виро-
бництва. 

Вирішити проблемні питання, що від-
дзеркалюють існуючі закономірності соціа-
льно-економічного розвитку регіону і однієї 
з його головних складових -інвестиційної 
політики, можливо тільки за умови узго-
дження роботи органів регіонального 
управління з державними макроструктура-
ми, а також суб'єктами господарювання і 
приватними інвесторами, спонукальні мо-
тиви щодо активізації інвестиційної діяль-
ності яких полягають у політичній та зако-
нодавчій стабільності, соціальному порядку, 
макроекономічному зростанні, розвинутості 
інвестиційної інфраструктури, рівні конку-
ренції, стабільності національної валюти. 

Державним макроструктурам нале-
жить раль розробника загальних пріоритетів 
інвестиційної політики, принципів їх реалі-
зації. Як підтверджує світовий досвід, є дві 
форми участі держави в інвестиційному 
процесі: пряма і опосередкована. Опосеред-
кована участь має на увазі формування за-
гальних умов здійснення інвестиційної дія-
льності, а пряма - безпосередню участь 
держави у фінансуванні інвестицій. 

Пряме втручання передбачає державне 
управління і державне фінансування інвес-
тицій у пріоритетні напрями економіки та 
соціальної сфери. Вибір пріоритетних на-
прямів інвестиційної діяльності в Україні 
пов'язаний з першочерговими завданнями 
стабілізації економіки, довготерміновими 
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завданнями, спрямованими на її перебудо-
ву, та підвищення рівня життя населення. У 
державній програмі заохочення іноземних 
інвестицій в Україні [2], до основних пріо-
ритетних сфер інвестиційної діяльності від-
несено: агропромисловий комплекс; медич-
ну та мікробіологічну промисловість; легку 
промисловість; лісопромисловий комплекс; 
машинобудування; металургійний комплекс; 
розвиток паливно-енергетичного комплексу 
та впровадження енерго-і ресурсозберігаю-
чих технологій; транспортну інфраструкту-
ру; зв'язок; хімічну та нафтохімічну промис-
ловість; соціальну інфраструктуру; подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи. 
Проте ці пріоритети, хоч які важливі вони є, 
створюють враження спроби якнайширше 
охопити економіку, незрозумілим залиша-
ється загальний критерій їх визначення. На 
думку багатьох українських економістів, на-
ведений перелік є необгрунтованим, занадто 
деталізованим, розгалуженим, складним для 
практичної реалізації. 

Вцілому інвестиційний клімат регіону 
варто розглядати як комплексну характерис-
тику, що складається з трьох ключових під-
систем: 

- інвестиційного потенціалу, що 
враховує основні макроекономічні характе-
ристики, насиченість території факторами 
виробництва (природно-ресурсним потен-
ціалом, робочою силою, основними фонда-
ми, інфраструктурою і т. ін.), споживчий 
попит населення та інші показники; 

- інвестиційного ризику - сукупно-
сті змінних факторів ризику інвестування; 

- законодавчих умов - правової сис-
теми, що забезпечує стабільність діяльності 
інвестора [5, 276]. 

У світлі такого визначення, регіональ-
ні органи влади можуть безпосередньо 
впливати на першу та другу складові й опо-
середковано, через висування законодавчої 
ініціативи, на третю складову інвестиційно-
го клімату регіону. 

До компетенції обласних органів 
управління входять: розробка стратегії й та-
ктики розвитку та розміщення продуктив-
них сил області; підготовка та затвердження 
прогноз-планів її економічного і соціального 
розвитку, а також соціальних, економічних, 
екологічних та науково-технічних програм 

загальнорегіонального значення. Органи 
обласного управління також координують 
внутрішньообласні виробничі зв'язки, сти-
мулюють розвиток міжгалузевих вироб-
ництв, спільно з міськими та районними ор-
ганами управління визначають території для 
розміщення нових виробничих об'єктів, ко-
нтролюють стан навколишнього середови-
ща і природокористування, регулюють вну-
трішньообласну міграцію населення та ін. 
Міські та районні органи управління вирі-
шують усі місцеві питання забезпечення 
умов нормальної життєдіяльності населення, 
у тому числі здійснюють управління соціа-
льною сферою (розвиток інфраструктурних 
об'єктів і містобудівництва, організацію 
охорони здоров'я та культури, освіти і пра-
вопорядку). 

Узагальнюючи цілі державного регу-
лювання інвестиційних процесів і транспо-
нуючи їх на регіональний рівень, слід зазна-
чити, що головною метою політики вкла-
дання засобів на мезорівні є зміцнення регі-
онального і, як наслідок, національного ін-
вестиційного потенціалу на основі активіза-
ції інвестиційної діяльності, розвитку інфра-
структури сприяння залученню засобів, під-
вищення інноваційної спрямованості інвес-
тування. 

Важливим є сам організаційно-
економічний механізм залучення інвестицій 
в регіон, під яким варто розуміти сукупність 
нормативно-правових державних актів, ор-
ганізаційних й економічних заходів, засобів, 
важелів, стимулів, що застосовуються орга-
нами регіонального управління і місцевого 
самоврядування в межах їх повноважень з 
метою формуванням на даній території (в 
регіоні) умов для розширеного відтворю-
вання і забезпечення соціально-
економічного розвитку. 

Доцільність такого підходу полягає в 
тому, що разом з об'єктивними інвестицій-
ними умовами (законодавчими, адміністра-
тивними, організаційними, 

економічними), сформованими в рам-
ках економічної системи, існують чинники, 
що характеризують розвиток території (те-
риторіальне розміщення продуктивних сил, 
рівень їх розвитку, демографічна ситуація, 
рівень урбанізації, рівень концентрації про-
мислового виробництва), які за інших рів-
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них умов (тобто за наявності бажання інвес-
тора вкласти засоби в економіку України) є 
мотиваційними і визначаючими. 

Основними джерелами надходження 
інвестиційних ресурсів є державні вкладен-
ня; інвестиції, які здійснюються за рахунок 
підприємств і компаній (як вітчизняних, так 
і зарубіжних); інвестиції за рахунок ресур-
сів інвестиційних фондів і компаній, сфор-
мовані на основі акумуляції грошових засо-
бів населення. Концепція регулювання інве-
стиційної діяльності в умовах ринкових від-
носин до конкретних шляхів залучення ін-
вестиційних засобів відносить: 
• економічно обґрунтовані нормативи 

амортизаційних відрахувань і створення 
галузевих та міжгалузевих фондів амор-
тизації; 

• випуск цінних паперів під конкретні 
проекти для більш широкого залучення 
засобів підприємств і населення; 

• розширення іпотечного кредитування; 
• залучення матеріальних, фінансових та 

інших ресурсів позабюджетних і іннова-
ційних фондів, страхових компаній, ко-
мерційних банків, внутрішніх інвести-
ційних позик; 

• використання іноземних інвестицій, кре-
дитних ліній і кредитів міжнародних фі-
нансових організацій тощо [3]. 
Формування механізму залучення ін-

вестицій, по суті, має на меті пошук шляхів 
фінансування інвестицій і акумуляції інвес-
тиційних ресурсів. Аналіз сучасних умов 
України дає змогу зробити висновок про 
відсутність, нерозвиненість або спотворену 
дію цих механізмів. 

До джерел фінансування регіональних 
капіталовкладень відносяться місцеві бю-
джети в частині бюджету розвитку та пози-
ки [1, с.4]. У рамках чинного законодавства 
місцевим органам управління надається мо-
жливість здійснювати позики для фінансу-
вання активів тривалого користування. Так, 
у Законі України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» говориться, що рада або за 
її рішенням інші органи місцевого самовря-
дування відповідно до законодавства мо-
жуть випускати місцеві позики, цінні папе-
ри, отримувати кредити у банківських уста-
новах. На сьогодні інвестиційні можливості 
регіональних органів влади у фінансуванні 

регіонального розвитку обмежені. Середній 
рівень фінансування за рахунок місцевих 
бюджетів в Україні дорівнює 4-5%. Основ-
ною причиною є низький рівень дохідної 
частини бюджетів, що зумовлює брак засо-
бів навіть на поточні й соціальні статті ви-
трат, а також відсутність дієвих механізмів 
реалізації позик. 

Важливим джерелом регіональних ін-
вестиційних ресурсів є місцеві позики. 
Пріоритетним способом залучення позик є 
державні облігації як один із найперспекти-
вніших інструментів фондового ринку. В 
Україні поки що маємо досить обмежений і 
значною мірою негативний досвід випуску 
облігацій 

муніципальних позик. Великі терито-
ріальні утворення не мають можливості 
вдаватися до таких позик, оскільки в Україні 
відсутня законодавча база не лише для ви-
пуску облігацій регіональних позик, а й уза-
галі для будь-яких видів фінансових позик 
представницькими органами місцевої влади 
на рівні областей і районів у них. Це свід-
чить про наявність серйозних недоліків у за-
конодавчому забезпеченні інвестиційної по-
літики й механізмів її здійснення. 

Ще одним недоліком інвестиційного 
механізму в Україні є відсутність інвести-
ційних банків, хоча об'єктивна ситуація в 
країні потребує створення механізму, який 
би обслуговував мобілізацію капіталу для 
інвестицій в реальний сектор економіки. 
Банківське інвестиційне кредитування та-
кож не задовольняє насущним потребам. 
Хоча за період 2000-2006 рр. в Україні і від-
булося істотне збільшення обсягів банківсь-
кого фінансування: з 391 млн. грн. у 2000 р. 
до 21033 млн. грн. в 2006 р., проте це скла-
дає всього 15,7% загальних джерел інвести-
цій в 2006 р., тобто є явно недостатнім. При-
чинами, які стримують розвиток банківсько-
го кредитування є, по-перше, високі відсот-
кові ставки, по-друге, інфляційні процеси; 
по-третє, масштабне відторгнення ресурсів 
кредитних установ у формі резервних ви-
мог, здійснюване практично на безповорот-
ній основі; по-четверте, відносно низький 
рівень заощаджень населення тощо. 

Розвиток інвестування за рахунок за-
собів страхових компаній в Україні також 
недостатній. З розвитком страхового ринку, 
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збільшенням сум страхових операцій, збі-
льшенням страхових резервів і власних за-
собів страховиків збільшується роль стра-
хової системи в інвестиційному процесі. 
Але обсяг засобів, що акумулюються стра-
ховиками в Україні, на відміну від банківсь-
кого, ще малий. Збільшення продажу стра-
хових послуг сприятиме збільшенню інвес-
тування. Збільшення інвестиційних можли-
востей страхової системи також могло б за-
безпечуватися наявністю державної компанії 
з перестраховки. Низька фінансова місткість 
українського страхового ринку призводить 
до того, що значні суми страхових премій, 
тобто інвестиційні ресурси, надходять до 
іноземних перестрахувальних компаній. 

Трастові й пенсійні компанії не є реа-
льними постачальниками капіталу в Україні 
за причиною нерозвинутості ринку цих фі-
нансових послуг і, як наслідок, недостатніс-
тю акумульованих інвестиційних ресурсів. 

Досвід функціонування вільних еко-
номічних зон в Україні теж не можна одно-
значно оцінювати як позитивний або нега-
тивний. З одного боку, СВЕЗ можуть бути 
ефективним інструментом механізму залу-
чення інвестиційних засобів на конкретну 
територію, а з іншого, - порівнюючи досвід 
функціонування СВЕЗ в Україні й інших 
країнах світу, можна зробити висновок про 
наявність серйозних проблем з їх реалізаці-
єю в нашій країні. 

Економічне зростання України потре-
бує посиленої уваги до регулювання інвес-
тиційної діяльності в регіонах. Регіонам на-
лежить важлива роль у залученні інвестицій. 
На регіональному рівні легше відновити до-
віру інвесторів 

до партнерів та органів державного 
управління на основі чинного законодавства 
в рамках сприяння поліпшенню інвестицій-
ного клімату в регіоні. 

На ефективність державного регулю-
вання формуванням сприятливого інвести-
ційного середовища значний вплив здійс-
нюють соціально-економічні умови регіону. 
Різкі відмінності у територіальному розвит-
ку України вимагають детального дослі-
дження умов кожного конкретного регіону 
для визначення найбільш адекватних на-
прямів, методів, інструментів регулювання 
активізації інвестиційних процесів. Важлива 

роль у безпосередньому залученні інвести-
цій в регіони належить самим регіонам, їхня 
інвестиційна привабливість визначається 
дією системи чинників як об'єктивного, так 
і суб'єктивного характеру. До об'єктивних 
можна віднести соціально-економічні особ-
ливості інвестиційної привабливості регіо-
нів, основні напрямки структурної трансфо-
рмації їх економіки. Інвестори надають пе-
ревагу промислово розвинутим, з вигідним 
економічним становищем регіонам. Суб'єк-
тивні чинники безпосередньо пов'язані з ха-
рактером дій місцевої влади, спрямованих 
на створення сприятливого інвестиційного 
клімату для залучення інвестицій в економі-
ку регіону. Окрім того, на регіональному 
рівні місцева влада повинна визначити пріо-
ритетні сфери та галузі інвестування, сприя-
ти зменшенню зовнішніх ризиків і бюрокра-
тичних перепон для розвитку спільного під-
приємництва. 

За розрахунками Міністерства еконо-
міки України, потреба в іноземних інвести-
ціях для реформування національного гос-
подарства становить понад 40 млрд. дол. 
США. Найбільша потреба в них відчувається 
в металургії (7 млрд. дол. США), машинобу-
дуванні (5,1 млрд. дол. США), хімії та наф-
тохімії (3,3 млрд. дол. США), транспорті 
(3,7 млрд. дол. США). Натомість інвестиції 
в окремі регіони надходять вкрай повільно. 
Основна причина цього в тому, що вкладе-
ний капітал не обіцяє гідної віддачі. Капітал 
передусім спрямовується в сфери з швидким 
обігом: торгівлю, банківську і комерційну 
діяльність. Що ж до виробництва, то тільки 
окремі його галузі (зв'язок, харчова промис-
ловість) більш-менш привабливі для інвес-
тицій. 

Зупинимося детальніше на аналізі су-
часного стану інвестиційної сфери. 

Ринок інвестиційних кредитів в Украї-
ні, незважаючи на позитивну динаміку роз-
витку, досить звужений і не забезпечує по-
треб сучасної економіки. 

Починаючи з 2000 р. в обсягах надхо-
дження інвестиційних ресурсів намітилася 
позитивна тенденція, яку візуально можна 
охарактеризувати як статичну, тобто з кож-
ним роком відбувається збільшення абсо-
лютного приросту інвестиційних ресурсів. 
Причинами цього є, по-перше, пожвавлення 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 139 - 

інвестиційної активності на світових ринках 
після фінансової кризи 1997-1998 рр., збі-
льшення довіри до економіки України з боку 
іноземних інвесторів і дії державної влади в 
цьому напрямі. 

Загальний обсяг прямих іноземних ін-
вестицій, внесених в Україну, на 1 жовтня 
2007р. склав 26856,6 млн. дол., що на 24,2% 
більше обсягів інвестицій на початок року. 
Водночас частка іноземних інвестицій в за-
гальнорічному їх 

обсязі складає тільки 6%, тоді як в Ка-
захстані - майже 30%, а в Естонії - понад 
90%. У перерахунку на одного мешканця 
України припадає лише 576,2 дол. США 
іноземного капіталу на рік. Для порівняння: 
в Угорщині, Чехії та Естонії цей показник 
перевищує 2 тис. дол. 

Інвестиції в Україну надійшли зі 119 
країн світу. До десятки основних країн-
інвесторів, на які припадає більше 83% за-
гального обсягу капіталу входять: Німеччи-
на - 5759,3 млн. дол., Кіпр - 4957,6 млн. 
дол., Нідерланди -2173,7 млн. дол., Австрія 
- 2010,5 млн.дол., Сполучене Королівство -
1820,0 млн. дол., Сполучені Штати Америки 
- 1421,1 млн. дол., Російська Федерація - 
1343,2 млн. дол., Франція - 1025,6 млн. дол., 
Віргінські острови, Британські - 943,2 млн. 
дол. та Швеція - 876,7 млн. дол. 

В Україні до інвестиційно привабли-
вих регіонів належать м. Київ, Дніпропет-
ровська, Харківська, Донецька, Київська, 
Одеська області, в які спрямовується три 
четвертих прямих іноземних інвестицій, що 
надходять до України. 

До областей з середнім рівнем інвес-
тиційної привабливості належать А.Р.Крим, 
Запорізька, Львівська, Волинська, Полтав-
ська, Закарпатська, Луганська, Івано-
Франківська області, які концентрують бли-
зько 17 % прямих іноземних-інвестицій. 

Такі області, як Миколаївська, Сумсь-
ка, Черкаська, Рівненська, Житомирська, 
Хмельницька, Вінницька, Херсонська, Чер-
нігівська, Кіровоградська, Тернопільська, 
Чернівецька, належать до регіонів з найниж-
чим рівнем інвестиційної привабливості, на 
які припадає лише близько 8% прямих іно-
земних інвестицій. 

Відповідно до інвестиційної приваб-
ливості областей України значні розбіжнос-

ті спостерігаються у концентрації іноземних 
капітальних вкладень за окремими регіона-
ми країни. Зокрема, на м. Київ і область 
припадає майже 40% залученого капіталу, 
тоді як на промислово розвинуті регіони 
України -Донецьку, Дніпропетровську та 
Запорізьку області - менше 20%. Проте слід 
особливо зазначити, що проблему залучення 
іноземних інвестицій до різних регіонів тре-
ба розглядати насамперед як потребу того 
чи іншого регіону в іноземному капіталі. 

Впродовж останнього часу в розвитку 
інвестиційної сфери спостерігається значне 
зростання як капітальних інвестицій, так і 
інвестицій в основний капітал. Наприклад, у 
2002 р. капітальні інвестиції дорівнювали 46 
563 млн. грн., а інвестиції в основний капі-
тал - 37 178 млн. грн., то у 2006 р. - 148 972 
млн. грн. і 125 254 млн. грн. відповідно, тоб-
то відбулось загальне збільшення більш як в 
три рази. 

Наведені дані свідчать про те, що при 
збільшенні обсягів, принципових змін у 
структурі джерел фінансування інвестицій в 
основний капітал не відбулося. Головним 
джерелом інвестицій в основний капітал є 
власні засоби підприємств та організацій. 
Так, за рахунок власних засобів підприємств 
і організацій у 2006 р. фінансується 59% за-
гального обсягу інвестицій проти 

75,2% у 1997 р., хоча в абсолютному 
виразі ця цифра понад 5 разів перевищує 
значення 1997 р. До позитивного моменту 
належить збільшення фінансування за раху-
нок кредитів банків до 14,8%. 

За оцінками фахівців Українсько-
європейського Центру з питань законодав-
ства, інвестиційна ситуація в Україні харак-
теризується двома аспектами. З одного бо-
ку, спостерігаються позитивні тенденції: 
обсяг інвестицій з року в рік зростає, а з ін-
шого – Україна все ще знаходиться в списку 
країн, що мають найнижчу інвестиційну 
привабливість. Ситуація з іноземними інве-
стиціями безпосередньо співвідноситься з 
внутрішньою економічною ситуацією в 
Україні. Країна все ще експортує товари з 
низькою доданою вартістю, і 70% останніх 
припадає на держави колишнього СРСР. 
Цей факт свідчить про те, що дотепер не 
відбулася внутрішня трансформація еконо-
міки України. Для цього вкрай потрібні іно-
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земні інвестиції, які принесуть нові техноло-
гії і дадуть змогу виробляти товари, конку-
рентоспроможні на світовому ринку. Ще 
однією проблемою Української економіки є 
те, що найменше на 50% вона характеризу-
ється як «тіньова». Причина полягає у слаб-
кості державних інститутів і законодавчої 
системи. 

Позитивні тенденції збільшення дже-
рел фінансування інвестицій все ж таки не 
дають змоги говорити про повне задоволен-
ня інвестиційного попиту. Як показує світо-
вий досвід, збільшення обсягу інвестиційних 
ресурсів можливе за рахунок підвищення 
фінансової самостійності підприємств й ор-
ганізацій через зменшення податків на інве-
стиції, зниження митних тарифів на товари, 
що імпортуються в рамках інвестиційних 
проектів, залучення вільних засобів насе-
лення на банківські рахунки шляхом встано-
влення оптимальних ставок за депозитами, 
розширення кола послуг вкладникам та 
зменшення їх вартості. 

Значні обсяги іноземних інвестицій 
зосереджено на підприємствах промислово-
сті - 7467,1 млн. дол. (27,8% загального об-
сягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. пе-
реробної - 6316,6 млн. дол. та добувної - 
1017,0 млн. дол. Серед галузей переробної 
промисловості суттєві обсяги інвестицій 
внесено в металургійне виробництво та ви-
робництво готових металевих виробів -
1516,6 млн. дол., у виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 
1506,8 млн. дол., машинобудування - 1027,5 
млн. дол., хімічну та нафтохімічну промис-
ловість - 787,6 млн. дол. 

У фінансових установах акумульовано 
4206,7 млн. дол. (15,7%) прямих інвестицій, 
на підприємствах торгівлі, ремонту автомо-
білів, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку - 2742,3 млн. дол. (10,2%) та 
в організаціях, що здійснюють операції з 
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям, - 2244,2 млн. 
дол. (8,4%). 

Аналізуючи дані Держкомстату Укра-
їни за напрямами використання інвестицій, 
слід зазначити необхідність поліпшення їх 
структури за окремими галузями економіки. 
Насамперед це стосується збільшення част-
ки інвестицій в сільське господарство, на яке 

припадає близько 11 % ВВП, а також у галу-
зі виробництва, орієнтовані на експорт (ме-
талургію, машинобудування, хімічну й 

нафтохімічну промисловість, АПК). 
Крім того, з урахуванням обраного курсу на 
інноваційний розвиток України, доцільно 
було б збільшити інвестиції у наукові дослі-
дження та розробки за рахунок активного 
державного регулювання і стимулювання 
цього напрямку. 

Основними напрямками державного 
регулювання підвищення рівня інвестицій-
ного забезпечення відтворювання основного 
капіталу повинні стати: подальше покра-
щання відтворювальної структури інвести-
цій, зростання питомої ваги витрат на тех-
нологічне переобладнання та реконструкцію 
діючих підприємств; удосконалення техно-
логічної структури інвестицій; зміна галузе-
вої структури інвестицій на користь галузей, 
визнаних пріоритетними в процесі структу-
рної перебудови; активізація регіональних 
інвестиційних процесів за рахунок поши-
рення повноважень місцевих органів влади і 
сприяння інвестиційної активності підпри-
ємств. 

Огляд існуючих механізмів залучення 
інвестицій в економіку регіонів та досвід 
інвестиційної діяльності багатьох європей-
ських держав дав змогу зробити висновок 
про необхідність створення агентств регіо-
нального розвитку (АРР). Агентство регіо-
нального розвитку - це будь-яка організація, 
головною задачею якої є узагальнення коле-
ктивного інтересу (вигоди) щодо розвитку 
певної території. За походженням АРР бу-
вають створеними з ініціативи національно-
го уряду, з ініціативи місцевих і регіональ-
них органів влади і незалежні АРР, що фун-
кціонують як господарські товариства або як 
громадські неприбуткові організації. Це 
обумовлено такими причинами: відносною 
простотою створення, мінімальними витра-
тами на фінансування, відносною автоном-
ністю у функціонуванні. Основними крите-
ріями створення таких організаціїних утво-
рень мусить бути: 

сприйматися як інституційний меха-
нізм регіонального розвитку органами дер-
жавної влади, місцевим або регіональним 
самоврядуванням, політичними структура-
ми; 
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координувати свою діяльність з держа-
вними та самоврядними структурами і вод-
ночас зберігати автономію в ухваленні рі-
шень; 

мати розроблену стратегію місцевого 
або регіонального розвитку, яка повинна 
узгоджуватися з пріоритетами, певними 
державними структурами і органами само-
врядування; 

володіти достатніми фінансовими ре-
сурсами для реалізації базових проектів ре-
гіонального розвитку, підтримкою власної 
технічної інфраструктури; мати кваліфікова-
ний професійний персонал. 

Ініціатива зі створення механізму за-
лучення інвестицій у вигляді агентства регі-
онального розвитку повинна виходити від 
органів регіональної влади, оскільки, по-
перше, це відповідає концепції державної 
регіональної політики України, а по-друге, 
успішність функціонування механізму на-
пряму залежить від зацікавленості саме ре-
гіональних властей в його створенні. Ефек-
тивність діяльності агентств регіонального 
розвитку можлива тільки за 

умови надання їм права участі в про-
цесі ухвалення політичних та економічних 
рішень, які торкаються розвитку регіону. 

Юридичні форми функціонування АРР 
достатньо різноманітні: в Чехії це громадсь-
ка організація або комерційна прибуткова 
структура; в Румунії АРР функціонують як 
благодійні фонди; у Болгарії, Угорщині, Ес-
тонії -неприбуткові підприємства. Найбільші 
можливості вибору юридичної форми функ-
ціонування АРР надає законодавство Поль-
щі, де більшість із них є акціонерними това-
риствами, діяльність яких регулюється Ко-
мерційним кодексом. Частина АРР діє як 
місцеві фонди, повноваження яких визнача-

ються Законом про фонди. У країнах Захід-
ної Європи подібні структури переважно 
діють у формі державних підприємств, як в 
Ірландії, Іспанії, Німеччині, Великій Брита-
нії, або - акціонерних товариств (у Португа-
лії, Франції), одним із співзасновників яких 
є держава. Більшість з них здійснюють ко-
мерційну діяльність, лише організації Данії 
та Франції мають статус неприбуткових. 
Типовою організаційною структурою для 
агентств є існування Ради агентства, до 
складу якої входять усі зацікавлені сторони 
соціального партнерства – представники 
регіонального самоврядування, державних 
неконцентрованих органів, бізнесу, торгово-
промислових палат, неурядового сектору. 

Широкий спектр юридичних форм іс-
нування агентств регіонального розвитку 
обумовлює різноманітність їхніх завдань та 
коло інтересів. Так, АРР у формі неприбут-
кових організацій більше уваги присвячують 
дослідженням теоретико-прикладного зна-
чення, беруть участь разом з органами ви-
конавчої влади в розробці стратегії та кон-
цепції регіонального розвитку території, 
розробляють і адмініструють регіональні 
програми, організовують тематичні семіна-
ри, конференції, займаються популяризаці-
єю ідей регіонального розвитку. АРР на ко-
мерційній основі проводять діяльність із залу-
чення інвестицій, надання консультацій під-
приємствам, займаються пошуком партнерів 
по бізнесу, беруть участь в організації виста-
вок та ярмарків. Основним завданням неад-
міністративних професійних інститутів ре-
гіонального розвитку має бути створення 
інституційної, технічної, людської інфра-
структури, необхідної для залучення внут-
рішніх та зовнішніх інвестицій в економіку 
регіону [5, 204]. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
В статті розглядаються деякі аспекти геодемографічної ситуації у Херсонській області. Зокрема, ана-

лізується динаміка чисельності населення, зміни у статево-віковій структурі, внутрішньо регіональні та зов-
нішні міграції. 

Liudmyla Niemets, Andrej Kozlovets. To the question of geodemographic description of the Kherson region. 
In the article some aspects of geodemographic situation in the Kherson region are considered. In particular, the dy-
namics of quantity of population is analysed, changes in a sexual-age-old structure, inwardly regional and external 
migrations. 

 
Актуальність теми дослідження. 

Починаючи з 1991 року в Україні спостері-
гається ускладнення демографічної ситуації. 
Про актуальність цієї теми свідчить той 
факт, що відбуваються парламентські слу-
хання стосовно демографічної кризи в Укра-
їні, політичні партії включають подолання 
демографічної кризи до своїх програм, на 
державному рівні вже проводяться певні 
заходи щодо стимуляції народжуваності [2, 
3]. Але демографічна криза поглиблюється, 
вживаних заходів недостатньо для її подо-
лання. Наслідками кризи стало недозаван-
таження багатьох середніх закладів освіти, 
охорони здоров’я, транспортних підпри-
ємств та інших об’єктів соціальної інфра-
структури, особливо це стосується сільської 
місцевості, територій, віддалених від вели-
ких міст. Гостро дана проблема стоїть у 
Херсонському регіоні, густота населення у 
якому є найнижчою в Україні. 

Аналіз попередніх досліджень. За-
значена проблема довгий час не досліджу-
валась на обласному рівні, лише в останні 
два десятиліття суспільна географія почала 
вивчати ситуацію в окремих регіонах. Гео-
демографічні проблеми півдня України ви-
вчали В.В. Яворська, С.Б. Куделіна, про-
блемою розселення у Херсонщині займався 
І.О. Пилипенко. Значним проривом у розви-
тку географії регіону став вихід у світ у 
2007 році навчального посібника «Геогра-
фія Херсонщини» під загальною редакцією 
І.О. Пилипенка та Д.С. Мальчикової, де, зо-
крема, надається й геодемографічна харак-
теристика Херсонської області [1]. Але ба-
гато питань вивчені ще недостатньо глибоко 
і неповно, деякі з них не розглядалися зо-
всім. Як зазначає О.Г. Топчієв, чи не найс-
лабкішою ланкою географії населення на 

даний час залишаються динамічні й часові 
аспекти [15]. 

Метою дослідження є висвітлення де-
яких аспектів геодемографічної ситуації в 
Херсонській області, виявлення характер-
них для населення регіону тенденцій. 

Виклад основного матеріалу. З 1959 
року кількість населення Херсонської обла-
сті постійно зростала, аж до 1994 року 
включно (Рис 1). Починаючи з 1995 року 
відбувається скорочення населення, що є 
характерним для всієї України. За цей час 
населення Херсонщини зменшилося на 
175,1 тис. чоловік. Починаючи з 2001 року 
по 2007 рік включно населення області зме-
ншилося на 72,6 тис чоловік, що склало 
3,16% від скорочення населення в Україні 
загалом за цей період [14]. У 2002 році на-
селення Херсонщини скоротилося на 14,6 
тис. чол., що склало 3,65% від загальнодер-
жавного рівня, а в 2007 році населення об-
ласті зменшилося на 9,4 тис. чол., що склало 
3,13% від скорочення населення в цілому в 
Україні. Отже, спостерігається певне змен-
шення частки скорочення населення 
Херсонської області у загальнодержавному 
масштабі. 

Кількість міського населення в регіоні 
у 1993 році досягла свого максимуму – 
792,1 тис. чол., вже в наступному році поча-
ла скорочуватись. За період з 1994 по 2006 
роки міське населення Херсонщини скоро-
тилося на 110,1 тис. чол., що склало 62,88% 
від кількості населення, що скоротилося в 
області загалом і 13,9% власне міського на-
селення від його кількості в 1993 році. За 
останній рік кількість міського населення 
зросла на 0,5 тис. чол., що свідчить про пев-
ні зміни демографічної ситуації в області. 
Кількість сільського населення в області 
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продовжувала зростати до 1994 року, коли 
вона склала 491,3 тис. чол., а з наступного 
року вже почалося його скорочення. За 
увесь період з 1994 по 2007 роки в області 

стало на 56,2 тис. чол. менше, що становить 
11,44% від кількості сільського населення 
області у 1994 році. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
19

59

19
70

19
79

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Роки

Т
и
с
. 
ч
о
л

.

Кількість
населення
Херсонської
області
Кількість
міського
населення

Кількість
сільського
населення

 
Рис. 1. Динаміка чисельності населення Херсонської області  

(побудовано авторами за [7-13]) 
 
За характером (відносним обсягом) 

скорочення населення адміністративно-
територіальні одиниці області у 2007 році 
поділялися на 3 групи [4]. У першій, найчи-
сельнішій групі, скорочення населення від-
бувалося швидше, ніж в області в цілому, в 
другій – повільніше, в третій групі спостері-
гався позитивний приріст населення. До 
першої групи увійшло 15 з 21 адміністрати-
вно-територіальних одиниць. Серед них три 
райони мали темп скорочення населення 
понад -300/00 - це Іванівський (-30,40/00), Ка-
ланчацький (-34,30/00) та Нововоронцовсь-
кий (-37,50/00), при середньообласному ско-
роченні населення -8,10/00. До другої групи 
увійшли Білозерський район, Голопристан-
ський райони та Каховська міськрада з ско-
роченням населення відповідно -1,20/00, -
0,50/00 та -0,60/00. При цьому розрив між на-
йшвидшим показником скорочення насе-
лення у другій групі і найповільнішим у 
третій (Генічеський район – -10,220/00) склав 
9,020/00, що свідчить про значні відмінності 
між демографічними ситуаціями, що скла-
лися в межах даних територій. До третьої 
групи у 2007 році входили Скадовський, 
Цюрупинський райони та Херсонська 
міськрада. Вони мали відповідно 2,110/00, 
2,510/00 та 0,610/00. Розрив з показниками 
другої групи невеликий, що свідчить про 

схожість демографічних процесів даних те-
риторій. Окремо слід виділити Цюрупинсь-
кий район, який за останні роки єдиний в 
області має позитивний приріст населення. 

На 1000 жінок в Херсонській області у 
2007 році припадало 864 чоловіка, в той час 
як у 2002 році на таку ж кількість жінок 
припадало 873 чоловіка. Такі зміни свідчать 
про ріст незбалансованості статевої струк-
тури області. Найбільш характерно це для 
м. Херсону, де лише 825 чоловіків припадає 
на 1000 жінок, а також для м. Каховки та м. 
Нової Каховки. Така ситуація може бути 
наслідком, зокрема, нерівномірного розпо-
ділу чоловічих та жіночих робочих місць – в 
той час, коли на заводах відбувалося скоро-
чення робітників або вони взагалі не пра-
цювали, а чоловіки змушені були шукати 
роботу за межами міст, швидко зростала кі-
лькість підприємств малого і середнього бі-
знесу, зокрема в сферах торгівлі і обслуго-
вування, де більше задіяні жінки. 

Складною є ситуація у віковій струк-
турі населення, особливо для міської місце-
вості. Так, в середньому по області на віко-
ву групу молодше працездатного віку при-
падає 16,4% населення (в середньому по 
Україні – 15,8%), при цьому в м. Херсоні 
дана вікова група включає лише 14% насе-
лення міста, у м. Новій Каховці – 14,%, у м. 
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Каховці – 15%. У порівнянні з попередніми 
роками даний показник зменшився як для 
області в цілому, так і для даних міст зок-
рема. Так, у 2001 році в середньому по об-
ласті серед населення 19,4% були особами, 
що не досягли працездатного віку, а в м. 
Херсоні їх було 16,6%. Вікова група праце-
здатного віку складає в області 60,9%, що 
близько до середнього по Україні – 60,4%. 
Даний показник коливається від 55,6% у 
Високопільському та 56,6% у Верхньорога-
чицькому районах до 62,8% у м. Херсоні та 
63,2% у м. Нова Каховка. Особи пенсійного 
віку складають 22,7%, що у порівнянні з се-

редньо українським показником у 23,8% є 
дещо меншим. Але на статево-віковій піра-
міді (рис. 2) можемо побачити, що у пенсій-
ний вік починає входити порівняно числен-
на група людей, натомість у працездатний 
вік входитиме щороку менше осіб, що при-
зведе до зменшення часки населення праце-
здатного віку, збільшення частки пенсіоне-
рів, а, відповідно, зростання демографічного 
навантаження. Такі цифри свідчать про по-
дальше загострення демографічної пробле-
ми в області, яке надалі відгукнеться у всіх 
сферах життя населення, зокрема особливо 
гостро – в соціальній сфері. 

 
Рис 2. Статево-вікова піраміда населення Херсонської області на 2007 рік [13] 

 
Населення Херсонщини внаслідок зо-

внішніх міграцій зменшилось на 2998 чоло-
віка, з кожної тисячі населення виїхало за 
межі області 2,7 чоловіка (табл. 1). Найбі-
льше виїхало населення з Каланчацького (-
9,40/00), Нововоронцовського (8,70/00), Іва-
нівського (8,40/00), Нижньосірогозького 
(8,30/00), Чаплинського (8,30/00) районів. Бі-
лозерський район мав нульове сальдо зов-
нішніх міграцій, позитивне сальдо мали 

Скадовський (3,10/00), Голопристанський 
(1,60/00) та Цюрупинський (0,60/00) райони. 

В області населення особливо активно 
вибувало з Каланчацького (-8,90/00), Іванів-
ського (-6,30/00) та Великолепетиського (-
5,30/00) районів, а також ще з восьми адміні-
стративно-територіальних одиниць, в тому 
числі з міста Херсона. Прибувало населення 
особливо активно до Цюрупинського райо-
ну (8,10/00), м. Каховки (5,60/00) та Білозерсь-
кого району, (4,20/00) та ще 7 адміністратив-
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но-територіальних одиниць. Слід відмітити, 
що найбільш привабливими для населення є 
території, близькі до обласного центру – Бі-

лозерський, Цюрупинський та Голоприс-
танський райони. 

 
Таблиця 1 

Сальдо міграцій населення по районах і міськрадах Херсонської області у 2006 р*. 

Сальдо міграції, 
осіб 

Сальдо міграції, 
на 1000 чол. на-

селення 
Адміністаративно-

територіальні одиниці 

В
ну

тр
іш

нь
о-

ре
гі
он

ал
ьн
а 

м
іг
ра
ці
я 

Зо
вн

іш
ня

 
м
іг
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нь
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ре
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а 

м
іг
ра
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Зо
вн

іш
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м
іг
ра
ці
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Херсонська область х -2998 х –2,7 
   райони і міськради         
Бериславський   -54 –189 –1,1 –3,6 
Білозерський  281 5 4,2 0 
Великолепетиський  –100 –85 –5,3 –4,5 
Великоолександрівський  –78 –116 –2,7 –4,1 
Верхньорогачицький  28 –33 2,1 –2,5 
Високопільський  13 –75 0,8 –4,6 
Генічеський  91 –205 1,5 –3,3 
Голопристанський  206 102 3,3 1,6 
Горностаївський  –36 –83 –1,8 –4,0 
Іванівський  –100 –134 –6,3 –8,4 
Каланчацький  –209 –222 –8,9 –9,4 
Каховський   –142 –120 –3,8 –3,2 
Нижньосірогозький  –45 –148 –2,5 –8,3 
Нововоронцовський  62 –199 2,7 –8,7 
Новотроїцький  –95 –297 –2,4 –7,5 
Скадовський  111 156 2,3 3,1 
Цюрупинський  592 33 8,1 0,4 
Чаплинський    –121 –313 –3,2 –8,3 
м. Каховка 212 –9 5,6 –0,2 
Нова Каховка (міськрада)  113 –35 1,6 –0,5 
Херсон  (міськрада) –729 –1031 –2,1 –2,9 

* - за даними Херсонського обласного державного управління статистики 
 
Більшість територій області, де відмі-

чається найбільше скорочення населення і 
негативні сальдо внутрішньорегіональних 
та зовнішніх міграцій, відносяться до суспі-
льно-географічної периферії Запорізько-
Херсонського пограниччя, виділеної Пили-
пенком І.О [6], і навпаки, території з пози-
тивним приростом населення та позитивним 

сальдо міграцій розташовані за межами цієї 
периферії, тобто більш центральніше. 

Можна відмітити певні закономірнос-
ті. Так, між показниками чисельності украї-
нців, росіян, білорусів та молдаван та при-
ростом населення внаслідок внутрішньо- та 
зовнішньорегіональних міграцій існують 
сталі взаємозв’язки [5]. Росіяни і білоруси 
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більше схильні до міграцій. Представники 
даних етносів зміщуються до центру і виїз-
дять за територію області. Українці і молда-
вани більше схильні до осілості, що призво-
дить до збільшення їх відносної чисельності 
на периферії і в області загалом. Для інших 
етносів не виявлено взаємозв’язків з приро-
стом населення внаслідок міграцій, тому 
чисельність їх мало впливає на процеси міг-
рацій. 

Висновки. Чисельність населення 
Херсонського регіону продовжує зменшува-
тись, хоча в останні роки інтенсивність 
процесу дещо менша, ніж в середньому по 
Україні. В найбільш депресивних районах 

інтенсивність зменшення населення вимі-
рюється вже не в проміле, а у відсотках. 
Лише деякі території області мають позити-
вний приріст чисельності населення. Харак-
терним є збільшення незбалансованості ста-
тево-вікової структури населення, бо кіль-
кість чоловіків на тисячу жінок неухильно 
зменшується. Найбільш гостро геодемогра-
фічні проблеми стоять для територій, що 
відносяться до суспільно-географічної пе-
риферії. Для подолання демографічних та 
пов’язаних з нею соціальних проблем необ-
хідні дослідження, розробка та реалізація 
термінових та довгострокових заходів з бо-
ку держави. 
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ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ БІДНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ) 
 

Розглянуто актуальні питання дослідження бідності населення Луганської області. Обґрунтовано вплив 
демографічних процесів на формування й поширення бідності. Проаналізовано динаміку найважливіших демо-
графічних показників за 1989 – 2006 рр., виявлено регіональні особливості прояву демографічних процесів та їх 
впливу на бідність населення Луганської області. 

Melnyk  I.G. Demographic Factors of Poverty (On Example of Lugansjk Region). Actual questions of the 
research of poverty of the population in the Lugansjk Region have been considered. The influence of demographical  
processes on formation and dissemination of poverty has been grounded. The dynamics of the most important demo-
graphical indexes for 1989-2006 have been analyzed, and regional particularities of display of demographical proc-
esses and their influence on poverty of the population in the Lugansjk Region have been discovered. 

 
Актуальність теми дослідження. Не-

обхідність дослідження бідності в нашій 
країні не викликає жодного сумніву, оскіль-
ки, незважаючи на деякі успіхи на шляху її 
подолання, поки що рано говорити про 
стійку позитивну динаміку зростання рівня 
життя громадян України. Крім того, „важ-
ливими є зміни рівня життя щодо того, як 
живе основна маса населення, а не відносно 
минулих періодів. Зростання доходів знач-
ної частини населення (включаючи й бід-
них) на тлі випереджального їх підвищення 
в невеликої частини суспільства призводить 
до консервації всіх основних показників бі-
дності” [1, с. 239]. Нестабільність політич-
ної ситуації й залежність внутрішньодержа-
вної цінової політики від міжнародного ри-
нку енергоносіїв, ненормально велика поля-
ризація доходів населення, нерівномірність 
подолання кризи в різних секторах економі-
ки й різних територіальних утвореннях та 
посилення регіональних диспропорцій у рі-
вні життя – усе це знов і знов привертає 
увагу дослідників до проблеми бідності. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Представлені в науковій літературі 
праці економістів, соціологів, демографів 
(серед них – Григорович С., Колот А., Ліба-
нова Е., Мандибура В., Мігранова Л., Мель-
ник С., Ньорс Л., Рімашевська Н., Соко-
лик М., Харченко В., Хомра О., Хупергард-
нер Т., Черенько Л., Шишкін В. та багато 
інших) значною мірою присвячені виявлен-
ню та аналізу масштабів, рівня, глибини, 
структури та механізмів формування  бідно-
сті. Не менш важливим напрямом наукових 
розробок є суспільно-географічне дослі-
дження факторів бідності, знання яких до-

зволяє не лише краще зрозуміти безпосере-
дні причини виникнення й поширення цього 
негативного соціально-економічного явища, 
а й побачити його „перспективу”. На відмі-
ну від економічних робіт, у яких за допомо-
гою кореляційно-регресійного метода чисто 
математично досліджуються взаємозв’язки 
рівня бідності й деяких факторних ознак, 
суспільно-географічний підхід дає можли-
вість комплексно та в прив’язці до конкрет-
них умов території інтерпретувати ці 
зв’язки, тобто здійснити свого роду „ індиві-
дуальний підхід” при вирішенні цього за-
вдання. На сьогодні в Україні існує нагаль-
на наукова й практична проблема регіоналі-
зації дослідження бідності, що потребує на-
лежної уваги з боку суспільно-географів та 
безпосередньої їх участі в таких досліджен-
нях. Це актуально також у контексті розу-
міння суспільством практичної цінності су-
спільної географії та збереження її ролі як 
важливого напряму наукових дослі-
джень [3, с. 13]. Проте поки що тема біднос-
ті висвітлюється в географічних працях ли-
ше фрагментарно, головним чином, при до-
слідженні рівня життя [6, с. 255 – 262] та 
регіональної депресивності. 

Постановка завдання. Структуру бі-
дності, що склалася в Україні, у найбільш 
загальному вигляді можна охарактеризувати 
таким чином: бідне населення представлене 
двома практично рівнозначними групами – 
працюючими бідними та вразливими гру-
пами населення, які традиційно представ-
ляють групу бідних [4, с. 9]. Така структура 
бідності значною мірою визначається її фа-
кторами (переважно економічними та соціа-
льно-економічними – для першої, та пере-
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важно демографічними – для другої групи). 
Якщо детально проаналізувати ці фактори в 
прив’язці до певної території, то можна зро-
бити ряд висновків щодо витоків форму-
вання й поширення бідності, її перспективи 
й, таким чином, зробити „адресною” та ефе-
ктивною регіональну соціально-економічну 
політику.  

Демографічні фактори, на відміну від 
усіх інших (політичних, економічних, соці-
альних), більш інертні й несуть у собі печа-
тку попередніх тенденцій демографічного 
розвитку. Їхній вплив на бідність населення 
проявляється як прямо (через збільшення 
або зменшення навантаження утриманцями 
– дітьми або непрацездатними особами), так 
і опосередковано – через структуру насе-
лення (статево-вікову, шлюбно-сімейну). 
Ступінь залежності бідності від демографі-
чних факторів визначається, з одного боку, 
масштабами демографічного неблагополуч-
чя в країні чи регіоні, з іншого – дією інших 
факторів, що можуть, або компенсувати 
(зменшувати, нівелювати) негативний вплив 
демографічних складників, або навпаки, 
підсилювати його. 

Луганська область протягом багатьох 
років посідала перші місця в рейтингу регі-
онів за рівнем матеріального неблагополуч-
чя її мешканців. Останні дані свідчать, що 
за результатами 9 місяців 2007 р. область 
значно покращила свої позиції, „пропусти-
вши вперед” найбільш проблемні Житомир-
ську, Кіровоградську, Херсонську та Черні-
вецьку області, у яких частка населення, що 
перебуває за межею бідності, значно вища. 
Певною мірою це пояснюється пожвавлен-
ням темпів економічного зростання в регіо-
ні. Разом з тим, глибока й тривала демогра-
фічна криза, яку переживає Луганщина, до-
зволяє очікувати подальшого зростання 
„впливовості” демографічних факторів на 
рівень життя її мешканців. Не останнє зна-
чення для регіону має й наявність зворотно-
го зв’язку між бідністю та демографічними 
процесами. Таким чином, метою нашого 
дослідження є аналіз демографічних факто-
рів формування й поширення бідності в Лу-
ганській області та з’ясування регіональних 
особливостей їх прояву.  

Виклад основного матеріалу. За да-
ними численних соціологічних досліджень, 

проведених у країнах пострадянського про-
стору, найбільш поширеними категоріями 
традиційних бідних є багатодітні та неповні 
сім’ ї (одинокі матері з дітьми, одинокі інва-
ліди та сім’ ї інвалідів, одинокі люди похи-
лого віку).  

Населення Східного регіону України 
вже давно „розпрощалось” з традицією ба-
гатодітності. Протягом багатьох років у Лу-
ганській області сумарний коефіцієнт наро-
джуваності залишається найнижчим в Укра-
їні (у 2005 – 2006 рр. він складав 1,042 про-
ти 1,694 на Рівненщині) [2]. У цьому відно-
шенні Луганщина „виграє” перед іншими 
областями України, особливо західними, де 
значно вищі як показники народжуваності, 
так і показники навантаження дітьми на на-
селення в працездатному віці. Разом з тим, 
оцінюючи вплив „дитячого” фактору на фо-
рмування бідності в регіоні, слід ураховува-
ти високий рівень урбанізованості, за умов 
якого вартісні показники життя значно вищі 
за сільську місцевість (достатньо порівняти 
ціни на продукти й інші предмети першої 
необхідності, транспортні витрати, плату за 
дитячі садки, вартість житла й т. ін.). Усе це 
дозволяє вважати, що однодітні сім’ ї на Лу-
ганщині несуть значно більші витрати, 
пов’язані з вихованням дитини (що певною 
мірою впливає на рівень доходів населення, 
знижуючи їх), ніж такі самі сім’ ї в слабоур-
банізованих регіонах України. Отже, навіть 
одна дитина (як у повних, так і особливо, у 
неповних  сім’ях) „дається” сім’ям на Луга-
нщині (Донеччині, Дніпропетровщині) на-
багато важче з економічної точки зору, ніж, 
наприклад, одна дитина на Закарпатті чи 
Рівненщині. Одним з підтверджень цьому є 
статистика абортів, відповідно якій за кіль-
кістю абортів у розрахунку на 1000 пологів 
(у 2006 р. – 75,3) Луганська область посідає 
друге місце в Україні після Кіровоградської 
області, значно випереджуючи більш благо-
получні в економічному відношенні сусідні 
Харківщину та Донеччину. Інакше кажучи, 
частота абортів серед жінок Луганської об-
ласті в півтора рази перевищує середній по-
казник по Україні. Слід відмітити й той 
факт, що жінки на Луганщині слабше про-
реагували на збільшення виплат при наро-
дженні дитини, ніж, наприклад, жінки сла-
боурбанізованих регіонів України.   
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Однією з найбільш вразливих щодо 
бідності категорій населення є неповні сім’ ї. 
У таких сім’ях коефіцієнт демографічного 
навантаження завжди більше, ніж у нуклеа-
рних сім’ях повного складу, середні душові 
доходи значно менші. Збільшення частки 
неповних сімей є результатом зростання 
розлучуваності, смертності (особливо чоло-
віків) та позашлюбної народжуваності. 
Аналіз статистичних даних свідчить (табл.. 
1), що Луганська область виділяється серед 
регіонів України дуже високими показни-
ками розлучуваності (3 місце) і смертності 
чоловіків (5 місце), а також має вищий, ніж 
у середньому в Україні, показник позашлю-
бної народжуваності (10 місце).  

Розлучуваність здатна „продукувати” 
бідних у доволі великій кількості. Так, при 
показнику в 4,3 ‰ (загальний коефіцієнт 
розлучуваності в Луганській області в 2006 
р.) чисельність розлучених лише за один рік 
становила 20716 осіб.  Причому серед роз-
лучених пар 58 % мали спільних дітей. Се-
ред останніх 87 % на момент розлучення 
мали одну дитину, інші – двох та більше ді-
тей (як відомо, ризик бідності неповних сі-
мей з дітьми зростає зі збільшенням кілько-
сті дітей). Не останнім фактором розлучу-
ваності на Луганщині є трудова міграція, 
яка веде до розірвання (спочатку фактично-
го, а потім і юридичного) шлюбно-сімейних 
зв’язків між мігрантом та членами його 
сім’ ї.  

Таблиця 1  
Динаміка демографічних показників у Луганській області1 

 
 

Демографічні показники  
 

 
 
1989 р. 

 
 
2006 р.  

 
«+», «-», 
у % до 
1989 р. 

Рейтинг 
серед  
регіонів 
України 
 в 2006 р. 

Частка осіб у віці старшому за працездатний в 
усьому населенні, % 

 
20,7 

 
25,32 

 
22,2 

 
8 

Кількість осіб у віці старшому за працездатний у 
розрахунку на 1000 осіб працездатного віку  

 
364 

 
4112 

 
12,9 

 
8 

Кількість осіб у віці молодшому за працездатний 
на 1000 осіб працездатного віку 

 
393 

 
2142 

 
 - 45,5 

 
      25 

Смертність чоловіків (на 1000 осіб) 11,8 19,8 67,8 5 
Кількість зареєстрованих розлучень (на 1000 осіб) 4,2 4,3 0,2 3 
Позашлюбна народжуваність, % 12,44 25,1  102,4 10 
На 1000 чоловіків припадає жінок3  1159 1188  2,5 5 
 

1 Населення України, 2006: Демографічний щорічник. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. 
– 565 с.;  Кількість, територіальне розміщення та статево-віковий склад населення Луганської області (за підсу-
мками Всеукраїнського перепису населення 2001 року). – К.: Луганське обласне управління статистики. – 2003. 
– 229 с.  

2 Дані на 1.01.2007 р. 
3 Для наявного населення 
4 дані на 1990 р. 

 
Збільшення частки неповних сімей у 

регіоні відбувається також через негативну 
динаміку смертності населення. Смерть од-
ного зі членів подружжя є також досить ва-
гомою причиною формування неповних 
(уламкових) сімей. Смертність як чоловіків, 
так і жінок на Луганщині, перевищує відпо-
відні загальноукраїнські показники. Негати-
вну динаміку має статистика удівства.  У 

1979 р. частка удівців у структурі населення 
регіону складала 2,0 %, у 1989 р. – 3,0 %, у 
2001 р. – 4,3 % [5]. Як і в інших регіонах 
України, удівство на Луганщині має жіноче 
„обличчя”, оскільки зумовлене надсмертні-
стю чоловіків (причому при домінуванні 
смертності контингентів працездатного ві-
ку). Різниця між тривалістю життя жінок і 
чоловіків (на користь перших) стабільна й 
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складає 12 років, що більше ніж загалом в 
Україні. Ураховуючи гендерний аспект 
удівства зазначимо, що це додатковий фак-
тор збідніння, оскільки доходи жінок (заро-
бітна плата, пенсії) з різних причин є ниж-
чими за доходи чоловіків. Виняток склада-
ють хіба що працюючі жінки раннього пен-
сійного віку, які мають можливість отриму-
вати  пенсії й, водночас, заробітну плату. 

Особливо високу ймовірність потрап-
ляння до бідних мають неповні сім’ ї, очо-
лювані жінками. Останнім часом в Україні 
досить інтенсивно відбувається зростання 
частки таких сімей за рахунок позашлюбних 
народжень. На Луганщині питома вага ма-
терів, що народили дитину поза шлюбом, 
зросла (порівняно з 1989 р.) удвічі, склавши 
25,1 %. Характерно, що цей процес відбува-

ється при кількісному переважанні чолові-
ків над жінками на шлюбному ринку Луган-
ської області. Станом на 1.01.2007 р. чисе-
льність чоловіків у працездатному віці була 
більшою за чисельність жінок у працездат-
ному віці на 36 тис. осіб. Зрозуміло, що пе-
вна частина позашлюбних дітей народжена 
жінками, які живуть у незареєстрованих 
шлюбах. Проте більшість з позашлюбних 
народжених дітей – це ті, хто виховувати-
меться в класичних неповних сім’ях матерів 
– одиночок. Можна стверджувати, що під-
вищення допомоги при народженні дитини 
певним чином профінансувало зростання 
кількості таких сімей в Україні, особливо в 
бідніших її регіонах (зокрема, на Луганщи-
ні). 

 

 
Рис. 1. Частка позашлюбних народжень по регіонах Луганської області (2006 р.) 
 

Старіння населення – це також один з 
факторів збільшення навантаження утрима-
нцями як на суспільство, так і на кожну сі-
м'ю, зокрема. Луганщина належить до пер-
шої десятки найбільш „старих” регіонів 

України. Кожний четвертий мешканець Лу-
ганської області – це пенсіонер за віком. Бі-
дність населення похилого віку зумовлена 
сукупної дією багатьох чинників: низьким 
рівнем пенсійного забезпечення, низьким 
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рівнем  економічної активності (що випли-
ває вже з факту призначення пенсії по дося-
гненню певного віку), поганим здоров’ям та 
високими витратами на лікування, меншими 
адаптаційними можливостями до змінення 
умов буття. До того ж значну частку осіб 
цієї вікової категорії утворюють самотні 
люди, яким набагато важче долати побутові 
негаразди (оплачувати вартість комуналь-
них послуг і т. ін.). Ураховуючи сучасну те-
нденцію нуклеаризації сімей можна спрог-
нозувати подальше збільшення частки саме 
одиноких пенсіонерів у структурі населен-
ня. Слід відзначити, що зі старінням насе-
лення різко зростають соціальні обов’язки 
суспільства, що позначається на витратних 
статтях бюджетів усіх рівнів управління.  

Щодо гендерного аспекту формування 
доходів, то відомо, що в цьому плані жінки 
поступаються чоловікам. Це є результатом 
багатьох причин: дискримінації на ринку 
праці за ознакою статі, відволікання від 
кар’єри в зв’язку з материнством, частими 
уходами на лікарняні, неможливістю займа-
тися підробітками й т. ін. Чисельне перева-
жання жінок над чоловіками на Луганщині 
забезпечується за рахунок старших вікових 
груп. Так, у Луганській області серед насе-
лення пенсійного віку 70,6 % складали жін-
ки й лише 29,4 % – чоловіки (на 1.01. 2007 
р.). Виходячи з цього можна стверджувати, 
що  збільшення гендерної асиметрії в регіо-
ні (табл. 1) збільшує ризик бідності.  

Слід зазначити, що існують суттєві 
відмінності в особливостях демографічних 
процесів в межах Луганської області, що 
добре видно хоча б з рис. 1, на якому зо-
бражено динаміку позашлюбних народжень. 
Попри всі припущення, соціально-
економічна контрастність аграрної північної 
та промислової південної частин Луганщи-
ни не підкріплюється аналогічною контрас-
тністю демографічних показників, що свід-
чить про певну ступінь „автономності” де-

мографічних процесів.Таким чином, на ос-
нові проведеного дослідження можна зро-
бити висновок, що демографічні фактори 
здійснюють значимий вплив на динаміку 
бідності в регіоні. Ураховуючи феміністичні 
тенденції та лібералізацію шлюбних стосу-
нків, зміни у віковій та статевій  структурі 
можна стверджувати, що такий чинник, як 
збільшення частки неповних сімей  продов-
жить свій вплив на рівень бідності в регіоні 
в бік її підвищення. Такий самий ефект ма-
тиме зростання навантаження збоку осіб 
похилого віку, більшість з яких становлять 
жінки. Це потребуватиме значних додатко-
вих фінансових ресурсів та відповідних за-
ходів органів державного управління, 
пов’язаних із вихованням дітей у неповних 
сім’ях, підтримкою цих сімей, з соціальною 
опікою літніх людей, особливо одиноких.   

Слід зазначити, що дія демографічних 
факторів суттєво коригується демографіч-
ною та соціально-економічною структурою 
домогосподарств. Це означає, що рівень до-
ходів у розрахунку на одну людину завжди 
залежатиме від кількості утриманців у кон-
кретному домогосподарстві, від їхнього які-
сного складу (діти чи старі, інваліди чи 
умовно здорові), від зайнятості (або не-
зайнятості) дорослих членів сім’ ї й т. ін. На 
жаль,  вітчизняна статистика не дає повної 
інформації про структуру домогосподарств, 
що зумовлює необхідність аналізу показни-
ків, що мають відношення до всього насе-
лення певної території, що методологічно 
не зовсім правильно. Разом з тим, аналіз на-
явних демографічних тенденцій дає можли-
вість виявити й краще зрозуміти структурні 
чинники, що впливають на формування ма-
теріальної нерівності населення в регіоні, 
виявити територіальні особливості їх про-
яву й, таким чином, визначити зони з поте-
нційно високою небезпекою формування й 
поширення бідності населення.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОБЛАСТІ 
 
У статті проаналізовано перспективи та запропоновано напрямки розвитку сільської місцевості адмі-

ністративної області, зокрема, в аспекті вирівнювання диспропорцій у виконанні основних функцій. 
Larysa Semenyuk. BASIC DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF FUNCTIONAL DEVELOPMENT 

OF ADMINISTRATIVE RURAL REGIONS. Perspectives of the development of administrative rural regions are 
analyzed and directions of this development are proposed in the article, particularly, in the aspect of levelling the dis-
proportions in the performing of basic functions. 

 
Важливим напрямом регіональної по-

літики держави є забезпечення комплексно-
го економічного і соціального розвитку всіх 
її регіонів на відміну від напряму на вирів-
нювання рівнів, який проголошувався доне-
давна, і який призвів до ще більшого розба-
лансування показників регіонального роз-
витку. Особливо ця теза є актуальною для 
депресивних сільських регіонів, якими вва-
жаються ті, що в минулому були розвине-
ними, зокрема у сільськогосподарському 
відношенні, а згодом, через певні обстави-
ни, втратили стимул економічного розвитку 
і прийшли в занепад. Дослідження цієї про-
блеми зустрічаємо в працях 
М.О.Барановського, В.П.Нагірної, 
Я.Б.Олійника, А.В.Степаненка та ін.  

Основними загальноприйнятими кри-
теріями депресивності сільських (аграрних) 
районів вважають: низьку щільність насе-
лення, наявність явищ депопуляції, низьку 
зайнятість та безробіття, рівень доходів на 
одного сільського мешканця, рівень обслу-
говування населення сільських регіонів то-
що [3, с.373]. 

Завданням нашого дослідження є ви-
роблення рекомендацій щодо вдосконален-
ня функціонального розвитку сільської міс-
цевості. Актуальність цієї роботи зумовлена 
важливою для нашого часу тезою про те, що 

«в сучасних умовах, коли головною і ру-
шійною силою соціально-економічного роз-
витку стає людина, вирішальну роль у про-
гнозуванні розвитку країни, її регіонів 
…відіграють роботи з планування терито-
рій, оскільки вони (на відміну від галузевих 
прогнозів) безпосередньо спрямовані на по-
треби людини…»  [1, с.170] 

Ми провели дослідження, у якому 
розподілили сільські райони однієї з цент-
ральноукраїнських областей (Кіровоградсь-
кої) на три типи за рівнем комплексного 
розвитку. До першого типу сільської місце-
вості (СМ) з високим (відносно середньооб-
ласного) рівнем комплексного розвитку на-
лежать два райони, що  характеризуються 
вищим рівнем розвитку демографічної фун-
кції та мають високі показники ефективнос-
ті виробничої функції. До другого типу СМ 
із середнім рівнем комплексного розвитку 
належать 9 районів області. Переважна бі-
льшість з них районів мають як високі (зрі-
дка), так середні й низькі показники розвит-
ку функцій. До третього типу СМ із низь-
ким рівнем комплексного розвитку нале-
жать 10 районів, які мають середній та ни-
зький рівень розвитку основних функцій. 

Зважаючи на той факт, що сільська мі-
сцевість Кіровоградської області та основні 
проблеми її розвитку є певним чином «ти-
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повими» як мінімум для регіонів центру 
України, ми спробуємо запропонувати шля-
хи подолання диспропорції у розвитку СМ 
різних типів. Пропонуючи напрямки пода-
льшого розвитку СМ, спираємося на думку, 
що „при виробленні політики розвитку сіль-
ської місцевості необхідно передбачити 
проведення такої структурної політики, яка 
цілеспрямовано сприяла б сільськогоспо-
дарському, загальноекономічному і соціа-
льному розвитку сільської місцевості” [2, 
с.4]. 

Особливою і найбільш складною про-
блемою розвитку СМ є стабілізація демо-
графічної ситуації. На сучасному етапі від-
родження українського селянства, на думку 
багатьох фахівців, можливе лише при вда-
лому поєднанні двох груп факторів: органі-
заційних та соціальних. До першої слід від-
нести: відтворення поколінь за рахунок по-
повнення чисельності молодших вікових 
груп, визначення рівня забезпеченості гос-
подарств та територій економічно активним 
населенням, формування здатності до праці 
та постійне підвищення ділової кваліфікації, 
створення умов для ефективного викорис-
тання трудового потенціалу; пом’якшення 
сезонності праці на селі; відповідності рівня 
оплати праці розмірам трудового внеску. 
Соціальна група включає забезпечення на-
селення пристойним житлом, комунальни-
ми послугами, якісними шляхами, медич-
ним обслуговуванням, закладами освіти, 
культури, фізичного виховання, торгівлі, 
громадського харчування та зв’язку. 

Саме відродження й удосконалення 
соціальної інфраструктури може ефективно 
сприяти розвитку більшості депресивних 
районів. У цьому аспекті важливим є вико-
нання соціально-економічних програм. На-
приклад, на Кіровоградщині вже розроблені 
і прийняті до виконання: Програма розвитку 
соціальної сфери села до 2010 року, Про-
грама реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Кіровоградської 
області на 2005-2010 роки, Програма розви-
тку житлового будівництва на селі „Влас-
ний дім”, Програма „Молодь Кіровоград-
щини” та ін. Особливо важливими для роз-
витку сільських територій є виконання про-
грам, які пов’язані із газифікацією сільських 
районів, удосконаленням мережі шляхів.   

Для того щоб бути привабливим у по-
селенському сенсі та з огляду на соціальну 
значущість освіти, кожне сільське поселен-
ня повинне мати дошкільний та середній 
освітній заклад. Зрозуміло, що для малих сіл 
ця теза ще довго не знайде свого втілення. 
Цікавим у цьому аспекті є пропозиція МОН 
України по створенню в сільських населе-
них пунктах, де є невелика кількість дітей 
різного шкільного віку, так званих „Учи-
тельських домів”. Сім’я учителів отримує 
дім, у якому живе і працює з учнями різного 
віку, які за вільним графіком приходять на 
навчання. Такі вчителі мають отримувати 2–
3 ставки кожний і бути універсалами. Осно-
вний акцент робиться на навчання учнів 
школи І та, частково, ІІ ступенів.  

Ефективний розвиток освітньої функ-
ції, наближення до оптимального стану те-
риторіальної організації освіти в СМ на-
дасть додаткових переваг у конкурентному 
розвитку регіону. Розвиток системи освіти в 
СМ є ефективним важелем соціально-
економічного поступу держави, засобом но-
рмалізації соціальних ризиків і запорукою 
стабільного розвитку території. 

Доведення стану освітнього комплексу 
до рівня, необхідного для сталого розвитку 
сільської місцевості, в сучасних умовах, ви-
магає вирішення таких завдань: 1) створен-
ня певної кількості приватних дошкільних, 
середніх та позашкільних  закладів у СМ; 2) 
активізації процесу залучення до ЗОШ ква-
ліфікованих викладачів, оновлення матеріа-
льної бази шкіл; 3) реального впровадження 
програми „шкільний автобус”, удоскона-
лення транспортного сполучення всередині 
СМ; 4) запровадження нових форм освітньої 
діяльності в СМ – дистанційної освіти, регі-
ональних освітніх центрів ВНЗ тощо; 5) 
розвитку „допоміжних” елементів самоосві-
ти – бібліотек, інформаційно-довідкових 
центрів, комп’ютерної мережі тощо.  

Одним із вагомих чинників розвитку 
СМ є подальше підняття ефективності сіль-
ськогосподарської функції, зокрема, і збіль-
шення обсягів виробництва сільськогоспо-
дарської продукції в господарствах насе-
лення та фермерських господарствах. Поки 
що їх розвиток стримує низька технічна та 
фінансова забезпеченість приватних госпо-
дарств.  
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Для забезпечення їх ефективності не-
обхідно: 1) реалізувати державну програму 
виробництва (постачання) малогабаритної 
техніки, технічного обладнання, знарядь 
малої механізації; 2) забезпечити дрібні го-
сподарства якісним насінням районованих і 
перспективних сортів, племінною худобою, 
якісними комбікормами; 3) організувати до-
ступне юридичне та інформаційно-
консультаційне обслуговування; 4) забезпе-
чити можливість зооветеринарного обслу-
говування; 5) зробити доступним придбання 
достатньої кількості мінеральних добрив, 
засобів захисту рослин; 6) сформувати ме-
режу сервісного обслуговування засобів ви-
робництва, переробки та реалізації продук-
ції. 

З огляду на збитковість тваринництва 
у більшості областей України, особливу 
увагу необхідно приділити розвитку цієї га-
лузі. Часто наголошується, що без держав-
ної підтримки тваринництво не може дина-
мічно розвиватися. Основними формами 
державної підтримки повинне стати регу-
лювання цінової політики, створення еко-
номічних та правових форм ефективного 
функціонування галузі, стимулювання ма-
теріальної зацікавленості у збільшенні ви-
робництва продукції тваринництва. 

Зростання обсягів виробництва тва-
ринницької продукції має досягатися за ра-
хунок призупинення зменшення поголів’я 
тварин і поступового нарощування їх чисе-
льності, насамперед у сільськогосподарсь-
ких підприємствах, підвищення продуктив-
ності тваринництва. Серед першочергових 
заходів, зважаючи на рекомендації фахівців, 
можна назвати: а) поступову заміну низько-
продуктивного поголів’я худоби та птиці; б) 
відпрацювання та освоєння новітніх біотех-
нологічних методів у селекції і розведенні 
тварин; в) розроблення та освоєння ефекти-
вних енерго- і ресурсозберігаючих техноло-
гій виробництва та переробки продукції 
тваринництва; г) ефективне забезпечення 
власників сільськогосподарських тварин 
повноцінними комбікормами та білково-
вітамінними добавками; д) створення спри-
ятливих умов для запровадження сучасної 
системи матеріально–технічного забезпе-
чення тваринництва за допомогою механіз-
му здешевлення за рахунок бюджетних ко-

штів коротко- та довготермінових кредитів, 
удосконалення практики фінансового лізин-
гу, системи економічних відносин між спо-
живачами і постачальниками матеріально-
технічних ресурсів; д) розвиток комбікор-
мової промисловості й виробництва комбі-
кормів, як необхідної умови ефективної ро-
боти промислових тваринницьких комплек-
сів і птахофабрик; є) фінансова підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників 
при придбанні машин і обладнання для тва-
ринництва тощо. 

Слід зазначити, що особливості істо-
ричного освоєння, природні умови та ан-
тропогенний вплив на території Кіровоград-
ської області взагалі та сільської місцевості 
зокрема є не надто сприятливими переду-
мовами для розвитку рекреаційної функції. 
Досить обмежений і культурно-історичний 
потенціал території, який, окрім всього, ще 
й зазнає певних втрат. Більшість культурно-
історичних об’єктів у СМ знаходяться у 
стані занепаду, потребують реставрації або 
додаткових заходів для повноцінного функ-
ціонування. Приведення їх до належного 
стану сприятиме не тільки збереженню 
культурно-історичної спадщини, але й по-
зитивно вплине на розвиток туризму, зок-
рема й „зеленого” (в області у 2006 р. зареє-
стровано всього 27 суб’єктів „сільського 
туризму”, які мають ліцензії), залученню до 
місцевих бюджетів коштів від проведення 
екскурсійно-туристичної діяльності. Саме 
зелений туризм має зіграти особливу роль у 
розвитку окремих сільських територій. 
Найбільший потенціал для цього є в лісо-
степових районах області. Окрім того, му-
зеєфікація деяких, найбільш відомих архео-
логічних пам’яток, сприятиме розвитку но-
вих туристично-екскурсійних маршрутів на 
території СМ області.  Вважаємо найбільш 
перспективним для сільської місцевості об-
ласті розвиток саме туристичного виду рек-
реації, зі створенням умов для проходження 
туристичних маршрутів різного типу та 
складності, впровадження практики актив-
ного відпочинку – спортивне рибальство, 
водні види спорту, вело- та кінний туризм 
тощо. 

Серед заходів, що сприятимуть розви-
тку рекреаційної функції СМ та збереженню 
і примноженню лісових ресурсів, можна на-
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звати створення або активний розвиток і 
використання національних природних пар-
ків, регіональних ландшафтних парків то-
що. Завданнями цих об’єктів буде збере-
ження цінних природних та історико-
культурних пам’яток, охорона рідкісних ви-
дів рослин і тварин, створення умов для ту-
ризму, екологічної освітньої роботи тощо. 

Особливостями СМ є той факт, що во-
на не має можливості зберігати належний 
екологічний стан тільки завдяки своєму по-
тенціалу. Для цього необхідні кошти й по-
тужності держави, промисловості. У цьому 
аспекті все більш актуальною стає думка 
багатьох дослідників про те, що необхідно 
законодавчо закріпити відповідальність мі-
ських організаційно-господарських органів 
за порушення екологічної рівноваги на те-
риторії СМ, що виникає внаслідок шкідли-
вої господарської діяльності підпорядкова-
них їм підприємств.  

Увага до природоохоронної функції 
сільської місцевості та її екологічного стану 
повинна зумовлюватися не тільки завдан-
нями збереження основного виробничого 
потенціалу – ґрунтів, але й розумінням не-
обхідності впровадження нових, перспекти-
вних напрямків розвитку економічної дія-
льності – використання лісогосподарств, 
водних ресурсів не тільки для виробничої 
діяльності, але й як ключових елементів 
розвитку рекреаційної функції, впрова-
дження „зеленого туризму”. Крім того, еко-

логічний стан СМ безпосередньо впливає на 
здоров’я сільських мешканців, покращує 
або погіршує умови проживання в селах, є 
одним із чинників внутрішньої міграції, 
привабливості території. 

Таким чином, можна констатувати, що 
стан природного ресурсного потенціалу 
безпосередньо впливає на якість і трива-
лість життя. Співставлення економічного та 
екологічного комфорту як складових життє-
вого рівня свідчить, що природний ресурс-
ний потенціал СМ виступає як пріоритетне 
споживче благо. Це теоретичне положення 
сталого розвитку економіки передбачає 
практичну реалізацію прав людини на еко-
логічно чисте довкілля, майбутніх поколінь 
на користування природно-ресурсним поте-
нціалом для власного розвитку. 

Комплексний розвиток  передбачає 
використання місцевих ресурсів та вико-
нання ефективної зовнішньоекономічної 
функції шляхом інтеграції регіону в єдину 
загальнодержавну систему. Він може бути 
забезпечений тільки на основі здійснення 
регіональних економічних та соціальних 
програм. Основним принципом їх утворен-
ня в сучасних умовах повинна бути „гео-
графічна нерівність”, тобто непропорційний 
розподіл ресурсів і соціальних благ на ко-
ристь тих територій, які мають низький рі-
вень соціально-економічного розвитку, так 
званих депресивних регіонів. 
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СУЧАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ  
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
У статті розглянуто сучасну територіальну організацію закладів дошкільної освіти у Сумській облас-

ті. Проаналізовано рівень розвитку дошкільної освіту у міській та сільській місцевості, розраховано коефіці-
єнт забезпечення населення дошкільними закладами, коефіцієнт нерівномірності розміщення та індекс локалі-
зації дошкільних закладів. Подано рекомендації щодо подальшого розвитку системи дошкільної освіти в обла-
сті. 

В статье рассмотрена современная территориальная организация заведений дошкольного образования 
в Сумской области. Проанализирован уровень развития дошкольного образования в городской и сельской мест-
ности, рассчитан коэффициент обеспечения населения дошкольными заведениями, коэффициент неравномер-
ности размещения и индекс локализации дошкольных заведений. Поданы рекомендации касающиеся дальнейше-
го развития системы дошкольного образования в области. 

 Olesya Kornus, Lyudmyla Nemets. Modern Territorial Organization of Establishments of Preschool 
Education in the Sumy Region. In the article modern territorial organization of establishments of preschool education 
is considered in the Sumy region. The level of development of preschool education is analyzed in city and rural locality, 
the coefficient of providing of population preschool establishments, coefficient of unevenness of placing and index of 
localization of preschool establishments, is expected. Given recommendation in relation to subsequent development of 
preschool education system in region. 

 
Постановка проблеми. Перехід Укра-

їни до ринкової економіки зумовив істотне 
зростання ролі соціальних чинників. Освіта 
є однією з важливих галузей сфери обслуго-
вування населення, яка сприяє підвищенню 
інтелектуального та культурного рівня на-
селення країни у цілому та кожного регіону 
окремо. Забезпеченість населення освітніми 
послугами є неодмінною умовою успішного 
культурного і соціально-економічного роз-
витку регіону. Закон України «Про освіту» 
[1] визнає дошкільну освіту первинним 
елементом загальної структури освіти в 
державі, однак цей рівень законодавчо не є 
обов’язковим і надається дитині за бажан-
ням батьків. На наш погляд, дошкільне об-
слуговування є тією початковою ланкою 
системи освіти, яке сприяє підвищенню 
якості освіти і виховання в загальноосвітній 
школі і самоосвіти особистості протягом 
всього подальшого життя. Разом з цим, су-
часний стан дошкільного виховання в Укра-
їні не є задовільним, потребує термінових 
законодавчих, організаційних змін, а тому 
заслуговує уваги органів місцевого само-
врядування, вчених, політиків. Цим і визна-
чається важливість і актуальність теми до-
слідження територіальної організації систе-
ми дошкільної освіти. 

 Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні положення територіаль-
ної організації освітнього комплексу Украї-

ни, зокрема дошкільної освіти ґрунтуються 
на принципах теорії  суспільної географії та 
постулатах територіальної організації по-
слуг, які розкриті в роботах М.А. Абрамова, 
М.І. Білецького, С.О. Ковальова [2], 
С.А. Лісовського, О.О. Любіцевої, 
Л.А. Меркушевої [5], Л.М. Нємець, 
М.М. Паламарчука, О.М. Паламарчука, 
М.Д. Пістуна, В.В. Покшишевського [6], 
М.І. Фащевського, Ю.Г. Саушкіна, 
О.Г. Топчієва, О.У. Хомри, 
В.М. Юрківського та ін. О.У. Хомра обґрун-
тував загальні особливості територіальної 
диспропорції рівня освіти населення, 
Н.В. Зубаревич займалася визначенням тео-
ретико-методичних аспектів рівня освіти 
населення, Є.Є. Лейзерович досліджував 
освітній потенціал країни. 

Метою статті є дослідження територі-
альної організації закладів дошкільної осві-
ти Сумської області. 

Виклад основного матеріалу. У Сум-
ській області станом на 01.01.2007 р. функ-
ціонувало 414 дошкільних закладів (ДЗ) 
(155 – у містах, 259 – у сільській місцевос-
ті), у яких отримують дошкільну освіту 
28975 дітей (у містах – 23503, у селах – 
5472) (табл. 1). На базі загальноосвітніх 
шкіл з різним режимом перебування функ-
ціонує 149 дошкільних груп, які відвідують 
1,5 тис. дошкільників. 



Таблиця 1 
Дошкільні навчальні заклади по містах та районах станом на 01.01.2007 р. 

Кількість закладів В них місць Кількість дітей 
у т.ч. у т.ч. у т.ч. Адміністративні 

райони та міста  
обласного  
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По області 414 155 259 25622 19529 6093 28975 23503 5472 
м. Суми 44 43 1 7583 7533 50 8761 8689 72 
м. Глухів 7 7 – 621 621 – 1012 1012 – 
м. Конотоп 14 13 1 1817 1795 22 2395 2374 21 
м. Лебедин 5 5 – 699 699 – 861 861 – 
м. Охтирка 9 9 – 1094 1094 – 1526 1526 – 
м. Ромни 10 10 – 1222 1222 – 1685 1685 – 
м.Шостка 13 13 – 2364 2364 – 2557 2557 – 
Білопільський 18 8 10 627 437 190 827 675 152 
Буринський 12 3 9 424 239 185 438 277 161 
Великописарівський 15 3 12 300 92 208 411 174 237 
Глухівський 14 2 12 431 116 315 338 91 247 
Конотопський 11 1 10 254 51 203 314 75 239 
Краснопільський 27 4 23 522 168 354 654 287 367 
Кролевецький 31 10 21 1242 825 417 1181 879 302 
Лебединський 22 – 22 488 – 488 343 – 343 
Липоводолинський 22 2 20 473 192 281 332 132 200 
Недригайлівський 18 2 16 443 146 297 592 247 345 
Охтирський 23 1 22 595 50 545 579 74 505 
Путивльський 4 3 1 489 473 16 465 455 10 
Роменський 25 – 25 973 – 973 751 – 751 
Середино-Будський 20 3 17 521 364 157 499 313 186 
Сумський 29 4 25 1146 187 959 1176 202 974 
Тростянецький 12 5 7 754 571 183 689 530 159 
Шосткинський 3 2 1 117 102 15 199 183 16 
Ямпільський 6 2 4 423 188 235 390 205 185 

 
Позитивним моментом у розвитку до-

шкільної освіти протягом 2007 р. є віднов-
лення 17 ДЗ. Усього в області станом на 
1.09.07 р. функціонувало 431 дошкільний 
навчальний заклад, де дошкільною освітою 
було охоплено 64,7% дітей області (по 
Україні – 57,0%), що на 2,4% більше, ніж у 
2006 р. На сьогодні 98% ДЗ знаходяться у 
комунальній власності.  

Диференціація рівнів життя сільського 
та міського населення в області загрожує 
відпливом найбільш активної та працездат-
ної частини сільського населення до міст, 

активізує зовнішню трудову міграцію, що 
призводить до занепаду сільських населе-
них пунктів. Не є винятком і система до-
шкільного обслуговування, розвиток якої 
істотно відрізняється у міській та сільській 
місцевості. Головна особливість полягає у 
тому, що у міській місцевості рівень забез-
печеності ДЗ вищий, ніж у сільській місце-
вості. Якщо у містах дитячі садки відвіду-
ють 75,2 % дітей, то у селах цей показник 
складає лише 45%. Найкращі показники 
охоплення населення закладами освіти – у 
Кролевецькому (72,0%), Сумському 
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(70,6%), Буринському (59,7%) районах, міс-
тах Шостка (91,9%), Ромни (79,0%), Лебе-
дин (77,7%). Низький відсоток охоплення 
дітей дошкільною освітою – у Лебединсь-
кому (41,6%), Тростянецькому (44,4%), Ям-
пільському (45,0%) районах, у місті Глухів 
(57,2%).  

У 2006 р. з різних причин не працюва-
ло 19 ДЗ, із них на капітальний ремонт було 
закрито лише 3, а решта 16 не функціонува-
ли через відсутність або нестачу коштів, во-
допостачання, опалення тощо. Часто при-
міщення колишніх дитячих садків передані 
комерційним структурам та використову-
ються не в освітніх цілях, а окремі, знаходя-
чись в оренді, доведені до критичного стану 
або взагалі перепрофільовані. Такі приклади 
можна привести по містах Суми, Глухів, 
Конотоп, Ромни, що призвело до переван-
таження в деяких населених пунктах функ-
ціонуючих ДЗ і утворення черги на влашту-
вання до них. Сьогодні в області у серед-
ньому на 100 місць в ДЗ виховується 115 
дітей. Найгірше становище у м. Суми – 189 
дітей на 100 місць, Глухові – 163 дітей на 

100 місць, Ромнах, Охтирці – по 140 дітей 
на 100 місць, Лебедині – 123 дітей на 100 
місць, Конотопі – 115 дітей на 100 місць [7]. 

Особливості територіальних відмінно-
стей у розвитку та розміщенні установ ди-
тячої дошкільної освіти визначаються рядом 
чинників: рівнем народжуваності, шлюбно-
сті, розлучуваності, статево-віковим скла-
дом населення, рівнем міграції, рівнем соці-
ально-економічного розвитку району. За пе-
ріод з 1995 р. по 2007 р. кількість ДЗ в обла-
сті скоротилася на 270 закладів або 39,5% 
(рис. 1). Починаючи з 2004 р. кількість ДЗ 
скорочується більш повільно. Дана ситуація 
спостерігається як у містах обласного під-
порядкування, так і у сільській місцевості. 
Так, за названий період кількість ДЗ у міс-
тах скоротилася на 39,7% (з 257 до 155), у 
сільській місцевості – на 39,3% (з 427 до 
259). Перш за все, це пов’язано з низьким 
рівнем народжуваності, і як результат – 
зменшенням кількості дітей у цих закладах. 
Однак, уже з 2002 р. відзначається деяке 
збільшення кількості дітей у ДЗ.  
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Рис. 1. Кількість ДЗ та кількість дітей у них протягом 1995-2006 рр. [8] 
 

Середній коефіцієнт забезпеченості 
населення ДЗ у Сумській області становить 
0,48 на 1000 населення. У розрізі адмініст-
ративних районів найвище значення коефі-
цієнт має у Середино-Будському (1,08) та 
Липоводолинському (1,01). Вище середньо-
го показника забезпечені ДЗ такі райони: 
Недригайлівський (0,64), Великописарівсь-
кий (0,66), Кролевецький (0,73) та Красно-
пільський (0,87 на 1000 осіб). Близькі до се-
редньо обласного показники забезпеченості 

ДЗ спостерігаються у таких районах: Трос-
тянецький (0,31), Білопільський (0,32), Глу-
хівський (0,33), Буринський (0,38), Охтир-
ський (0,40), Роменський (0,40) і Лебедин-
ський (0,52) райони. Найнижчі показники 
відмічаються у Путивльському (0,13), Шос-
ткинському (0,15), Конотопському (0,19), 
Сумському (0,21) та Ямпільському (0,22) 
районах. 

У процесі аналізу територіальної орга-
нізації закладів дошкільної освіти важливо-
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го значення набуває оцінка відповідності 
розміщення ДЗ до особливостей демографі-
чної ситуації та потреб населення. Коефіці-
єнт нерівномірності розміщення ДЗ був роз-
рахований як різниця між рангом регіону за 
чисельністю дітей у ДЗ та рангом регіону за 
густотою населення [4]. Найбільш оптима-
льно забезпечені ДЗ Глухівський, Кролеве-
цький, Роменський, Конотопський, Сумсь-
кий, Шосткинський та Охтирський райони. 
Дещо складніша ситуація склалася у таких 
районах як Лебединський, Недригайлівсь-
кий, Буринський, Великописарівський, Ли-

поводолинський, Путивльський, Тростяне-
цький, Білопільський (табл. 2). 

Для того, щоб виявити рівень розвитку 
дошкільної освіти в районах, було розрахо-
вано індекс локалізації (Іл) ДЗ за формулою 
[3]: 

nP

Nр
Іл ⋅

⋅= , 

де Іл – індекс локалізації, р – кількість ДЗ у 
районі; Р – кількість ДЗ в області; n – кіль-
кість населення району; N – кількість насе-
лення області. 

Таблиця 2 
Розрахунок коефіцієнту нерівномірності розміщення та індексу локалізації ДЗ 

Адміністративні 
райони 

Кількість 
ДЗ 

Кількість 
населення, 
тис. осіб 

Густота 
населення 
осіб/км2 

Коефіцієнт не-
рівномірності 
розміщення ДЗ 

Іл 

ДЗ 

Білопільський 18 56542 38,79 3 0,93 
Буринський 12 31338 27,88 2 1,12 
Великописарівський 15 22778 27,33 2 1,93 

Глухівський 21 63731 37,54 -1 0,96 
Конотопський 25 129656 76,92 0 0,56 
Краснопільський 27 31087 23,05 -6 2,54 
Кролевецький 31 42747 33,07 -1 2,12 
Лебединський 27 51442 32,96 -3 1,54 
Липоводолинський 22 21726 24,72 2 2,96 
Недригайлівський 18 28124 26,98 -3 1,87 
Охтирський 32 79057 60,71 1 1,18 
Путивльський 4 31429 28,23 2 0,37 
Роменський 35 87308 46,03 -1 1,17 
Середино-Будський 20 18549 16,57 -5 3,16 
Сумський 73 344241 183,79 0 0,62 
Тростянецький 12 39036 37,30 2 0,90 
Шосткинський 16 105316 86,42 0 0,44 
Ямпільський 6 27345 29,12 6 0,64 

 
Іл дозволив виявити відмінності рівня 

розвитку дошкільної освіти в області. У ви-
падку, коли Іл більший за одиницю, можна 
стверджувати, що для даного району галузь 
є розвиненою. Аналіз наведених Іл (табл. 2) 
показав, що у таких районах як Буринський, 
Роменський, Охтирський, Лебединський, 
Недригайлівський, Великописарівський, 
Кролевецький, Краснопільський, Липоводо-

линський, Середино-Будський дошкільна 
підсистема освітнього комплексу є більш 
розвинутою, ніж у Путивльському, Шост-
кинському, Конотопському, Сумському, 
Ямпільському, Тростянецькому, Білопільсь-
кому та Глухівському районах, у яких Іл ме-
нше одиниці. 

Таким чином, застосування різних ме-
тодів та методик дослідження рівня розвит-
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ку дошкільної освіти дало нам можливість 
виявити райони з різним рівнем розвитку, 
так, наприклад, у Путивльському, Шосткин-
ському, Конотопському, Сумському та Ям-
пільському районах коефіцієнт забезпечен-
ня населення та індекс локалізації ДЗ най-
нижчі, а у Середино-Будському та Липово-
долинському районах дані показники най-
вищі. 

Дослідження територіальної організа-
ції закладів дошкільної освіти в області 
спрямоване на подолання в подальшому те-
риторіальних відмінностей у наданні насе-
ленню якісних освітніх послуг та у виправ-
ленні в цілому демографічної ситуації. У 
результаті дослідження було виявлено, що 
територіальні відмінності рівня дошкільної 
освіти населення спричинені, зокрема і осо-
бливостями демографічної ситуації в райо-
ні, розселенням населення. На наш погляд 
на розвиток мережі дитячих дошкільних за-
кладів у Сумській області впливає складна 
демографічна ситуація, особливо зниження 
народжуваності, підвищення міграції насе-

лення, слабкий рівень урбанізації, рівень 
державної підтримки системи освіти тощо. 
Для поліпшення дошкільного обслугову-
вання населення необхідно вирішити такі 
задачі: поліпшити матеріально-технічну ба-
зу ДЗ і підняти поточні витрати на утри-
мання дитячих дошкільних установ; збіль-
шити оплату праці педагогічних і медичних 
працівників, розробити заходи соціальної 
підтримки та ін. Для кращої підготовки до-
шкільнят до навчання у школі слід зробити 
обов'язковим відвідини дитячих дошкільних 
установ всіх дітей у віці 4-5 років; оптимі-
зувати територіальне розміщення дитячих 
дошкільних установ, у першу чергу у сіль-
ській місцевості; досягти нормативів забез-
печеності площами на 1 дитину тощо. Про-
блеми реформування в цілому системи осві-
ти регіонального рівня і, зокрема дошкіль-
ної освіти та виховання потребують постій-
ної уваги науковців. Автори вбачають знач-
ну роль суспільної географії в розробці оп-
тимальних засад територіальної організації 
освітньої галузі. 

 
Література 

1. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №34. – C. 451–500. 
2. Ковалев С. А. О географическом изучении сферы обслуживания / С. А. Ковалев // Вестник МГУ. 

Сер. География. – 1973. – № 6. – С. 3–12. 
3. Леонтьєва Г. Г. Практичні заняття з економічної та соціальної географії зарубіжних країн : на-

вчальний посібник / Леонтьєва Г. Г., Сюткін С. І., Мартиненко В. О. – Суми : Вид-во «Козацький 
вал», 1997. – 169 с. 

4. Мельниченко Т. Ю. Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення терито-
ріальної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 11.00.02 
«Економічна та соціальна географія» / Т. Ю. Мельниченко. – Київ, 2005. – 20 с. 

5. Меркушева Л. А. География сферы обслуживания населения (теория и методология) / Людмила 
Аркадьевна Меркушева. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – 184 с. 

6. Покшишевский В. В. География обслуживания, ее предмет, содержание и место среди экономи-
ко-географических дисциплин / В. В. Покшишевский // Вопросы географии. – 1972. – № 91. – С. 6–
27.  

7. Про стан і перспективи розвитку дошкільної освіти в Сумській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.state-gov.sumy.ua/education 

8. Статистичний щорічник Сумської області за 2006 рік / [за ред. Л. І. Олехнович]. – Суми : Головне 
управління статистики у Сумській області, 2006. – 654 с. 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 161 - 

УДК: 631.115.11                                                                                                         Петро Сухий 
 
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ  

ПРИВАТНИХ АГРАРНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 

Здійснено аналіз сучасних економіко-географічних та агроекономічних поглядів на визначення терміну 
“ господарства населення”. Приведено узагальнення трактування категорії “ приватні аграрні селянські госпо-
дарства”. Запропоновано та обґрунтовано їх класифікацію за рядом ознак. 

Petro Suchiy. Contemporary views on the identification and classification of private agricultural house-
holds. The analysis of contemporary economic-and-geographic and agroeconomic views on identifying the term ‘na-
tional households’ has been made. The generalization of interpreting the category of ‘private agricultural households’ 
has been given. Their classification according to a number of features has been proposed and proven. 

 
У процесі адаптації сільськогосподар-

ського виробництва до змін, що відбува-
ються в економічному середовищі, органі-
заційно-виробничі форми сільськогосподар-
ських підприємств перебувають в постійно-
му розвитку. Світова аграрна історія знала 
велику кількість різноманітних форм орга-
нізації аграрного виробництва – від примі-
тивних збиральницько-мисливських, селян-
ських господарств Давнього Єгипту й Вави-
лону, племінних скотарських та парцельних 
селянських господарств середньовіччя до 
крупних юнкерських, латифундистських, 
колективних та радянських господарств 
XIX – ХХ століття.  

В сучасній агробізнесовій діяльності 
країн світу безсумнівно переважають при-
ватні форми господарювання, до основних 
категорій з яких належать: фермерські гос-
подарства сімейного типу, приватні аграрні 
селянські та підсобні господарства населен-
ня, які використовують земельні наділи як 
для виробництва товарної сільськогоспо-
дарської продукції так із метою задоволення 
потреб їх власників у продуктах харчуван-
ня. На противагу їм, в епоху глобалізації 
створюються і функціонують антипринер-
ські та корпоративні господарства, агрохол-
динги та транснаціональні агрокорпорації.  

З точки зору сучасних економіко-
географічних досліджень усі існуючі кате-
горії сільськогосподарських виробників за 
організаційно-виробничою формою можна 
поділити на три основні типи: сімейні, ко-
лективні та антрепринерські (підприємни-
цькі). Зазначений поділ не можна вважати 
догматичним, оскільки кожен із зазначених 
вище типів сільгоспвиробників різниться не 
тільки за формами власності, розмірами зе-

млекористування, але й за метою створення, 
організаційно-виробничою структурою, то-
що. 

Формування та становлення ринкових 
відносин в аграрному секторі економіки 
України об’єктивно зумовило зародження 
багатоукладності на селі. При різноманітті 
прийнятих національних і регіональних 
програм розвитку АПК, держава дотепер не 
спромоглася чітко окреслити й виразно 
сформулювати власну аграрну політику. 
Цей момент є важливим у розумінні того, 
що після набуття незалежності за неповних 
5-10 років практично повністю зруйновано 
не лише крупнотоварне виробництво, що 
становило основу агропродовольчого ком-
плексу, але й було порушено усталену сис-
тему зв’язків між сферами агробізнесу. 

У середині 90-х років минулого сто-
ліття українське село фактично знаходилось 
на етапі ведення напівнатурального сільсь-
кого  господарства, із переважанням барте-
рних форм організації виробництва, що є 
характерним для країн із низьким рівнем 
соціально-економічного розвитку. Україна 
із експортера сільськогосподарської проду-
кції перетворилася на часткового її імпорте-
ра, а негативний вплив економічно необґру-
нтованих аграрних реформ і  процесів в 
АПК країни  і тепер спричиняє періодичні й 
не прогнозовані галузеві кризи: зернову, 
м’ясну, молочну, цукрову, тощо. Обсяги ви-
робництва сільськогосподарської продукції 
на початку XXI століття в усіх категоріях 
господарств зменшилася до рівня виробни-
цтва 1990 року, майже вдвічі (у 2005 році 
цей показник зріс до 63,3%) [18, с. 191]. 
Особливо стрімко (із 75,7 млрд. грн. у 1990 
році до 26,9 млрд. грн. у 2005 році)відбувся 
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спад виробництва аграрної продукції в сіль-
ськогосподарських підприємствах. Поспіш-
но сформовані на базі реорганізованих ко-
лективних сільськогосподарських підпри-
ємств нові агроформування на правах при-
ватно-колективної власності (сільськогос-
подарські кооперативи, товариства з част-
ковою, обмеженою й повною відповідальні-
стю, та селянські фермерські господарства, 
агрофірми та агрохолдинги) не зуміли запо-
внити нішу, що утворилася в продовольчій 
структурі аграрного ринку, поставивши тим 
самим під загрозу продовольчу безпеку кра-
їни. 

Розпаювання земель, що перебували у 
колективній власності й виділення земель-
них паїв в натурі селянам було основною 
метою здійснення земельної реформи на се-
лі, яка в кінцевому підсумку дозволила при-
зупинити катастрофічний спад агровироб-
ництва та деградацію самого сільського 
укладу. Починаючи із 2000 року спостеріга-
ється чітка тенденція до збільшення вироб-
ництва валової продукції сільського госпо-
дарства в розрахунку на одного мешканця ( 
із 1132 грн. у 2000 році до 1403 грн. у 2005 
році).[18]. Варто зауважити, що збільшення 
продуктивності агровиробництва майже на 
300 грн., за вказаний період, відбулося не 
тільки за рахунок підвищення ефективності 
виробництва рослинницької і тваринницької 
продукції, але й внаслідок розвитку проце-
сів депопуляції чисельності населення у за-
значений період, яка становила майже 2,4 
млн. осіб. 

У результаті здійснення аграрно-
земельної реформи в Україні фактично 
склалася полімодельна структура організа-
ції сільського господарства. Паралельно 
розвиваються крупнотоварні (підприємни-
цькі) та дрібнотоварні сімейні фермерські 
господарства, напівтоварні – приватні агра-
рні селянські та підсобні господарства насе-
лення споживчого типу. При цьому, перші 
два типи тривалий час активно підтримує 
держава, за рахунок щорічного збільшення 
цільових витрат на бюджетні програми роз-
витку та підтримки цих категорій сільгосп-
виробників (щорічна сума дотацій стано-
вить від 6 до 8 млрд. грн.). Приватні аграрні 
селянські господарства та приватні аграрні 
підсобні господарства в основному залиши-

лися поза увагою держави і вимушені само-
стійно долати організаційно-економічно та 
фінансово-матеріальні перепони ринкового 
середовища. Із другорядного виробника ос-
новних продуктів харчування, господарства 
населення перетворилися в монополістів із 
виробництва картоплі (98,8% до загалу), 
овочів та баштанних культур (89,1%), пло-
дів та ягід (88,2%), молока(81,2%), м’яса 
(63,25), яєць (51%), меду (96,6%). [18]. 

Тривалий час в радянський та україн-
ський економіко-географічній та економіч-
ній літературі дотично до господарств насе-
лення домінував термін – особисті підсобні. 
Зокрема, в “Сельськохозяйственом энцек-
лопедическом словаре” приведено наступне 
визначення: “подсобное хозяйство личное в 
СССР – небольшое, личное приусадебное 
хозяйство, служащее дополнительным ис-
точником удовлетворения материальных и 
культурных потребностей семей колхозни-
ков, рабочих и служащих государственных 
сельхозпредприятий, а также граждан, рабо-
тающих либо проживающих в сельской ме-
стности” [13,c.405]. 

Одночасно в “Советском  энциклопе-
дическом словаре” можна відшукати визна-
чення, яке дещо відрізняється від попере-
днього й особисте підсобне господарство 
трактується як: “небольшое приусадебное 
хазяйство для ведения котрого (включая со-
держание скота и птицы, садоводство и ого-
родничество), а также для жилищного стро-
ительства государством и колхозами в уста-
новленом законом порядке предоставляются 
в пользование гражданам участки земли” 
[15,с.1019]. 

Як в першому так і в другому випад-
ках особисті (приватні) господарства насе-
лення розглядаються як форма організації 
агровиробництва, яка покликана задовіль-
нити потреби громадян в окремих продук-
тах харчування. Незначні земельні наділи, 
що перебували в користуванні громадян, на 
тлі крупних колектизованих господарств 
насправді продукували лише 15-20% сільсь-
когосподарської продукції і тому справед-
ливо вважалися допоміжними, відіграючи 
другорядну роль у вартості виробленої про-
дукції сільського господарства. Із стагнаці-
єю колгоспно-радгоспної системи та немо-
жливістю держави заповнити нішу в продо-
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вольчій безпеці країни роль особистих під-
собних господарств посилилась, а їх розви-
тку на тлі існуючої продовольчої кризи по-
чали приділяти посилену увагу. Саме тому, 
вже в кінці 80-х років минулого століття в 
праці В. Н. Ямчинського “Резервы подсоб-
ных хозяйств” зустрічається дещо відмінне 
від попередніх визначення терміну особисте 
підсобне господарство. Таким на думку ав-
тора вважається “личное подсобное хозяйс-
тво которое представляет собой важную со-
ставляющую часть агропромышленного 
комплекса… основная функция которого – 
удовлетворение потребностей населения в 
продуктах питания… и как источник допо-
льнительных доходов имеет важное значе-
ние не только для работников АПК, но и 
других групп сельского населения”[2,с.28-
29]. 

В середині 90-х років минулого сто-
ліття і серед економіко-географів (М. Ігна-
тенко, Л. Мармуль, М. Пістун, Н. Коновало-
ва та інші) не існувало єдиного погляду на 
визначення терміну особисте підсобне гос-
подарство, як його і не було в офіційних ме-
тодичних поясненнях Держкомстату Украї-
ни.  

Вперше визначення терміну “особисте 
підсобне господарство” та “приватні госпо-
дарства населення” було наведене у мето-
дичних поясненнях статистичного збірника 
“Сільське господарство України  у 1996 ро-
ці”, де зазначено: “Особисті підсобні госпо-
дарства – коли сім'я  на відведеній їй у вла-
сність, постійне чи тимчасове користування 
ділянці землі виробляє продукцію рослин-
ництва і тваринництва”. До “приватних гос-
подарств відносяться особисті підсобні гос-
подарства населення, колективні сади та го-
роди, дачні ділянки та селянські фермерські 
господарства”[17,с.189]. 

Із наведеного вище випливає, що се-
лянські фермерські господарства за класи-
фікацією Міністерства статистики України 
все ще не віднесено до категорії  сільсько-
господарських підприємств, якими вони як 
форма організації агровиробництва стають 
лише на початку ХХІ століття. 

Значне зростання площ земельних на-
ділів в господарствах населення, яке відбу-
лося в результаті запровадження  положень 
земельної реформи  тільки в деяких регіо-

нах країни (насамперед в Західноукраїнсь-
кому) призвело до перетворення особистих 
підсобних господарств у провідних вироб-
ників продукції рослинництва і тваринницт-
ва. Тому у методичних поясненнях за кла-
сифікацією Державного комітету статисти-
ки України ще зберігається термін особисті 
підсобні господарства населення, які визна-
чаються як “земельні ділянки, що надані 
громадянам у власність, постійне чи тимча-
сове користування з метою виробництва 
сільськогосподарської продукції” 
[18.А,c.259]. 

Відхід від терміну “підсобне госпо-
дарство” було здійснено у 2003 році, коли у 
статистичному збірнику “Сільське госпо-
дарство України за 2003 рік” вперше за кла-
сифікацією Міністерства статистики зазна-
чено, що “господарства населення  (домого-
сподарства) – у сфері сільськогосподарсько-
го виробництва використовують землі для 
ведення особистого селянського господарс-
тва, колективного садівництва і городницт-
ва, сінокосіння та випасання худоби, веден-
ня товарного виробництва” 
[18.Б,с.25,18.В,с.27]. 

Починаючи із 2005 року запроваджу-
ється нове трактування терміну “господарс-
тва населення”. Такими вважаються: “домо-
господарства, що здійснюють сільськогос-
подарську діяльність, як з метою самозабез-
печення продуктами харчування, так і з ме-
тою виробництва товарної сільськогоспо-
дарської продукції” [18.Г,с.28, 18.Д,с.30]. 
До цієї категорії виробників віднесені також 
фізичні особи – підприємці, які провадять 
свою діяльність у галузі сільського госпо-
дарства. 

Викладене вище та аналіз сучасних 
економіко-географічних [5,8,9,11,19] та аг-
роекономічних досліджень 
[1,2,3,4,6,10,12,20] дає нам змогу дати уза-
гальнене визначення терміну “приватні гос-
подарства населення” та здійснити їх кла-
сифікацію за системою ознак.  

Враховуючи те, що господарства на-
селення належать до приватної форми гос-
подарювання, займається в основному ви-
робництвом сільськогосподарської продук-
ції і в переважній  більшості функціонують 
у сільській місцевості, їх варто класифіку-
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вати як приватні аграрні селянські госпо-
дарства. 

На нашу думку, “приватні аграрні се-
лянські господарства” (ПАСГ) – це  соціа-
льні утворення, які базуються на сукупності 
осіб (одній особі), що володіють земельною 
ділянкою наданою їм у власність (постійне 
чи тимчасове користування), проживають і 
здійснюють сільськогосподарську діяль-
ність разом чи окремо з метою самозабезпе-
чення основними продуктами харчування та 
насичення аграрного ринку продовольством 
і є важливим джерелом додаткових (чи ос-
новних) доходів сільського населення та 
сферою його зайнятості. 

Окрім того варто залишити термін 
“підсобні господарства”, якими можуть 
вважатися ділянки виділені громадянам для 
садівництва, городництва і дачного будів-
ництва, що в ринкових умовах класифіку-
ються як приватні аграрні підсобні госпо-
дарства (ПАПГ). 

Виконані комплексні дослідження 
приватних селянських господарств, як ос-
новної ланки сучасного агробізнесу в Укра-
їні дають підстави класифікувати їх за та-
кими ознаками: характером організації, 
розмірами земельних наділів, географічним 
положенням (місцем розташування), виро-
бничим напрямом, рівнем спеціалізації, ха-
рактером виробництва, рівнем товарності 
та часом виникнення . 

За організаційною структурою 
ПАСГ поділяються на: одноосібні, сімейні 
та міжсімейні. Одноосібними (моноосібни-
ми) – вважаються селянські господарства, 
агровиробнича діяльність в яких здійсню-
ється як правило однією особою працездат-
ного віку. До сіменйих (біосібих) належать – 
приватні аграрні господарства основна ви-
робнича діяльність в яких здійснюється 
членами сім’ ї, що досягли працездатного 
віку, разом чи окремо. Міжсімейні (поліосі-
бні) – приватні аграрні селянські господарс-
тва, як соціальні утворення, що базуються 
на сукупності осіб (або ж декількох сімей) 
які здійснюють сільськогосподарську діяль-
ність спільно (окремо) на земельній ділянці, 
яка, як правило, перебуває у власності ста-
рших членів родини (батьків). 

За часів радянської влади існували об-
меження у розмірах землекористувань, що 

належали різним категоріям громадян. У 
більшості регіонів країни пересічний розмір 
присадибної ділянки, яка відводилась для 
ведення особистого підсобного господарст-
ва, будівництва і обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель не пере-
вищував 0,35 га. При цьому, в осіб які без-
посередньо були членами колгоспів, радго-
спів та інших колективізованих форм гос-
подарювання, розміри наділів становили 0,5 
- 0,6 га, а в осіб, які не були працівниками 
сільгосппідприємств, присадибні ділянки не 
перевищували 0,25 - 0,30 га.  

Із проведенням першого етапу земель-
ної реформи значно збільшились площі 
сільськогосподарських угідь, які перебували 
у постійному, або ж тимчасовому користу-
ванні громадян. У середині 90х років пере-
січний розмір наділу збільшився майже 
вдвічі і досягнув від 0,5 до 1,0 гектара на 
одного власника. Другий етап земельної ре-
форми (1996 - 2000 роки) передбачив, на-
самперед, розпаювання земель які були в 
користуванні сільськогосподарських під-
приємств і створення на їх основі різноук-
ладних типів господарств (селянських фер-
мерських господарств, господарств сімей-
ного типу, сільськогосподарських підпри-
ємств тощо). У зазначений період істотно 
збільшились розміри землекористування в 
приватних аграрних селянських господарст-
вах, в окремих сім'ях їх площі уже переви-
щили понад 2 га, а з урахуванням земельних 
паїв до 5 га та більше. 

Виконані дослідження дають змогу виді-
лити ПАСГ за розмірами землеволодіння та 
землекористування: дрібні(до 0,25 га), ма-
лі(0,26-0,5 га), середні(0,51-1,0 га), великі(1,0 -
2,0 г,),крупні (2,01 га і більше)  

Важливою класифікаційною ознакою є 
географічне положення (місце знахо-
дження). Переважна більшість приватних 
аграрних селянських господарств (госпо-
дарські будівлі та земельні наділи) знахо-
дяться безпосередньо в межах поселень. 
Збільшення земельних наділів і виділення 
земельних паїв в натурі призвело до значної 
“розпорошеності” масивів. Частка земель-
них ділянок знаходиться безпосередньо біля 
будинків, окремі з них на зовнішніх межах 
поселень, а земельні паї, які виділені грома-
дянам для ведення приватного сільськогос-
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подарського виробництва розташовані на 
окраїнах, перебуваючи в адміністративних 
межах поселень, або ж поза ними.  

Саме тому за зазначеною класифіка-
ційною ознакою ПАСГ доцільно згрупувати 
як: - внутріпоселенські – (знаходяться в ме-
жах обжитої частини населеного пункту); 
присадибні (заходяться біля будинку, стано-
влять як правило один земельний масив); 
окраїнні (безпосередньо межують із населе-
ними пунктами, їх старообжитою части-
ною); зовнішньопоселенські (знаходяться 
віддалено від самого поселення, але в адмі-
ністративних межах населеного пункту); 
змішаного типу (одна із земельних ділянок, 
що належать власнику знаходиться поза 
межами його постійного проживання). 

Поділ приватних аграрних госпо-
дарств за виробничим профілем може бути 
здійснений як за вартістю виробленої вало-
вої ( товарної) продукції, або ж відповідною 
величиною показників виробництва проду-
кції рослинництва і тваринництва, вираже-
ною в умовних (перевідних) одиницях. Від-
повідно до зазначеного, в господарствах на-
селення може переважати рослинницька або 
ж тваринницька спеціалізація, та  нечітко 
виражені перехідні форми виробничого 
профілю: (рослинницько-тваринницькі, чи 
навпаки). У рівнинних районах Закарпаття, 
Західного Лісостепу,та Південного Полісся 
в  господарствах населення домінуючим є 
виробництво продукції рослинництва, що 
зумовлено сприятливими агрокліматичними 
й грунтово-орографічними особливостями 
території – саме через це тут будуть пере-
важають господарства рослинницького про-
філю. У передгір’ ї, гірських районах Карпат 
та на Півночі Полісся з їх низькою часткою 
орних земель у структурі сільськогосподар-
ського землекористування переважаючим 
виробничим типом виступає тваринниць-
кий, а саме м’ясо-молочне скотарство, сви-
нарство та птахівництво в поєднанні з  кар-
топлярством та зерновим господарством. 
Але переважна більшість ПАСГ за вироб-
ничим  профілем належить до змішаного 
(рослинницько-тваринницького, тваринни-
цько-рослинницького напряму спеціаліза-
ції). Це пов’язане, насамперед, із основною 
метою діяльності даної форми господарю-
вання – самозабезпечення їх власників та 

членів родин продуктами харчування рос-
линного і тваринного походження (карто-
плею, овочами, плодами та ягодами, моло-
ком ,м’ясом, яйцями тощо).  

Залежно від виробничого профілю 
(напряму) ПАСГ також можуть класифіку-
ватися за рівнем (глибиною) спеціалізації.  

Виконані дослідження дають підстави 
виділити: вузькоспеціалізовані господарства 
- такі, що займаються виробництвом одного 
домінуючого виду сільськогосподарської 
продукції. До цієї групи варто віднести гос-
подарства, що спеціалізуються на вирощу-
ванні овочів(переважно закритого ґрунту), 
ранньому картоплярстві, ягідництві та саді-
вництві. Серед господарств тваринницького 
напряму до таких  належать ПАСГ, що за-
ймаються вівчарством та бджільництвом 
особливо в гірських районах Карпат. Спеці-
алізованими вважаються ПАСГ із перева-
жанням двох, рідше трьох, провідних галу-
зей. В умовах початкового етапу формуван-
ня ринкових відносин на селі більшість гос-
подарств населення немає чітко вираженої 
спеціалізації. Виробництво продукції та йо-
го масштаби  залежать від кон’юнктури аг-
роринку, можливостей реалізації надлишків 
сільгосппродукції та власних потреб членів 
домогосподарств в продуктах харчування. 
Саме тому переважну більшість ПАСГ мо-
жна віднести до - різнопрофільних (без чітко 
вираженої спеціалізації).  

Однією із важливих складових класи-
фікації є поділ господарств за характером 
виробництва. За цією класифікаційною 
ознакою виділяються:  аграрні (займаються 
лише виробництвом продукції рослинницт-
ва і тваринництва); аграрно-промислові (по-
ряд із виробництвом сільськогосподарської 
продукції, здійснюється її часткова переро-
бка: консервування, виробництво борошно-
круп’яних, м’ясо-ковбасних, молочних ви-
робів, олії та домашніх напоїв); аграрно-
сервісні (господарства в структурі виробни-
чої діяльності яких, поряд із виробництвом 
сільськогосподарської продукції, здійсню-
ється надання відповідних послуг та консу-
льтацій як всередині так і  поза межами вла-
сного господарства: обробіток землі, збір 
урожаю догляд за садовими насадженнями 
та агрономічні консультації, послуги по за-
готівлі, зберіганні та збуту продукції, розви-
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ток сільського зеленого туризму). 
Функціонування будь-якої форми гос-

подарювання в ринкових умовах  передба-
чає не лише самозабезпечення її власників 
продукцією, але й ставить за мету частину 
(більшість) виробленої сировини та продук-
ції реалізувати на аграрному ринку з метою 
отримання додаткових (основних) грошових 
доходів – насамперед і через складну пра-
цересурсну ситуацію на селі. Дослідження 
ПАСГ дають змогу в їх загальному масиві 
за показником товарності (рівнем реалі-
зації продукції) виділити наступні категорії: 
натуральні(споживчі) - господарства в яких 
понад 85% виробленої продукції  спожива-
ється їх власниками та членами родин;  на-
півнатуральні - господарства в яких від 70 
% до 85% продукції використовується  для 
власних потреб; товарно-натуральні (на-
турально-товарні) - збут продукції в цій 
категорії господарств може досягати від по-
ловини до двох третіх обсягів її виробницт-
ва, а виручка від її реалізації все ще залиша-
ється додатковим джерелом грошових над-
ходжень їх власників;  товарні та високо-
товарні господарства - категорії госпо-
дарств в яких метою виробництва аграрної 
продукції є отримання основних надхо-
джень до бюджету родини. Як правило, час-
тка продукції, що залишається в них для 
власних потреб не перевищує 10-15%. 

При виваженій податковій політиці та 
зацікавленості держави у підтримці дрібних 
товаровиробників товарні та високотоварні 
ПАСГ мають реальні можливості трансфо-
рмуватись у приватні аграрні підприємства 
тобто об’єкти з правом фізичної ( юридич-
ної ) особи основним завданням якої буде 
виробництво сільськогосподарської проду-
кції, або ж її переробка, а їх діяльність буде 
зорганізована на засадах підприємництва, 
самостійного визначення напряму ведення 
агробізнесу, його структури та обсягів. 

За часом виникнення ПАСГ доцільно 
класифікувати, як: історичні, нові, новітні. 
Історичними вважаються  господарства 
населення, які існують тривалий час у ме-
жах найбільш освоєних частин населених 
пунктів. До категорії нових належать прива-
тні господарства, які утворилися із почат-
ком запровадження земельної реформи на 
окраїнах поселень. Новітні (новоутворені) 
– господарства, що функціонують на виді-
лених їх власникам земельних наділах з пе-
рспективою житлової забудови. Ця катего-
рія господарств доволі інтенсивно розвива-
ється навколо міських поселень, а виробни-
цтво сільськогосподарської продукції в них 
незначне з переважанням садівництва, ово-
чівництва та вирощуванням квітів та деко-
ративних рослин. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 
 

У статті проведено аналіз підходів до моделювання динаміки державного боргу як у країнах СНД так і 
в країнах дальнього зарубіжжя, розглянуті різні варіанти моделі динаміки державного боргу України за період 
з 2000 по 2006 рр., зроблено прогноз динаміки державного боргу до 2009 р. 

In this article the analysis of approaches to modelling of dynamics of a public debt both in the CIS countries and 
for foreign countries is made, various variants of model of dynamics of a public debt of Ukraine for the period with 
2000 for 2006 are constructed, the forecast of dynamics of a public debt up to 2009 is made. 

 
Актуальність теми та огляд 

попередніх дослідженнь. Сучасна економі-
чна теорія й практика приділяють велику 
увагу проблемам дефіциту бюджету й дер-
жавного боргу. У цей час це є істотною 
проблемою практично для всіх країн світу - 
розвинених, країн з перехідною економі-
кою, різного суспільного устою. Найважли-
вішим завданням економічної політики 
держави є пошук оптимального рішення 
проблем бюджетного дефіциту й державно-
го боргу. Для вирішення цього завдання у 
зарубіжній теорії та практиці державного 
управління активно використовуються ме-

тоди моделювання  динаміки державного 
боргу, які дають змогу прогнозувати обсяги 
державного боргу у залежності від різних 
макроекономічних параметрів та інструмен-
тів управління [5, 6, 7].  

На сьогоднішній день у світовій еко-
номічній літературі накопичена досить ве-
лика кількість робіт, присвячених пробле-
матиці державного боргу та його управлін-
ню. Існує кілька класифікацій моделей дер-
жавного боргу: 

� залежно від виконання тих 
або інших передумов відомого принципу 
еквівалентності Рикардо; 
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� по ступеню довіри до прове-
деної владою політики, насамперед, в обла-
сті інфляції;  

� по виду цільової функції у 
задачі управління боргом [1]. 

Класичними в даній області вважа-
ються роботи Р.Барро, в яких  оптимальне 
управління державним боргом передбачає 
використання  довгострокових індексованих 
цінних паперів [5], а також  роботи Кіддле-
нда й Прескотта [7], присвячених  теорети-
чному вивченню проблеми спроможності 
державної політики, в яких  вперше на при-
кладі задачи оптимального оподаткування в 
економіці з нагромадженням капіталу було 
продемонстровано, що макроекономічна 
політика може бути неспроможною в часі.  

У країнах СНД, переважно у Росії ве-
лику увагу моделюванню державного боргу 
стали приділяти ще наприкінці 90-х років 
минулого сторіччя. Особливо гостро це пи-
тання повстало у зв’язку з кризою 1998 року 
[2, 4]. В Україні подібні дослідження та за-
стосування апарату математичного моделю-
вання для вирішення проблем бюджетного 
дефіциту й державного боргу не отримали 
відповідного розвитку.  

Мета та задачі. Метою дослідження 
є моделювання динаміки державного боргу 
України за допомогою класичних моделей, 
заснованих на апараті диференційних рів-
нянь. Ця мета передбачає наступні завдан-
ня:  вибір базової моделі та її адаптація для 
умов України;  оцінка параметрів моделі за 
статистичними даними останніх років та 
аналіз результатів моделювання.   

Результати дослідження. В якості 
базової моделі, було обрано класичну мо-
дель динаміки державного боргу з ураху-
ванням та без урахування сеньйоражу [3]. У 
найпростішому випадку, якщо не брати на 
увагу монетарні фактори, накопичений за 
деякий період дефіцит бюджету представляє 
собою обсяг державного боргу. 

Нехай державний борг – b(t). Тоді пи-

томий борг – 
)(

)(
)(

tY

tb
tz = , де Y(t) – обсяг ре-

ального ВВП у році t. Зміна питомого боргу 
за нескінченно малий проміжок період часу 

)()(
2

taz
Y

b

Y

b

Y

b
tz −=−=

&&
& ,        (1) 

де  
Y

Y
a

&
=  - темп приросту ВВП. 

Нескінченно мале збільшення реаль-
ного боргу в момент t є величиною бюджет-
ного дефіциту 

 rbTGb +−= )(& ,                          (2) 
де G – урядові видатки, T – податки, r 

– номінальна ставка доходності державних 
облігацій. 

Підставимо формулу (2) у рівняння (1) 
та отримаємо рівняння питомого боргу 

( )z r a z h= − +& ,                        (3) 

де 
G T

h
Y

−=  - питомий первинний 

дефіцит (профіцит).  
В рівнянні (3) коефіцієнт )( arq −=  та 

питомий первинний дефіцит можуть бути 
деякими функціями часу. Ми розглянемо 
обидва випадки, коли вони представляють 
собою як константи, так і функції від часу. 

Рішенням цього рівняння буде функ-
ція питомого боргу 

 q

h
e

q

h
ztz qt +−= ][)( 0

.                  (4) 
У явному вигляді у моделі (3) не вра-

ховуються витрати на погашення боргу. Він 
згідно методології бюджетних розрахунків 
не входить до витратної частини бюджету 
та не відображається у бюджетному дефіци-
ті. Тому можна ввести до моделі параметр Р 
– витрати на погашення державного боргу в 
явному вигляді 

PrbTGb ++−= )(& .                      (5) 
Підставимо функцію (5) у рівняння (1) 

( )z r a z h p= − + +& ,                  (6) 

де 
Y

P
p =  - витрати на погашення 

державного боргу, як частка ВВП. 
У цьому випадку, функція питомого 

боргу матиме вигляд 

q

ph

q

ph
zetz qt −+







 −−= 0)( .        (7) 

Розглянута вище модель не врахову-
вала сеньйораж. Таким чином у ній не вра-
ховувалась залежність між боргом та емісі-
єю грошей, адже сеньйораж представляє со-
бою дохід, який отримує держава від гро-
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шової емісії, тобто різницю між номіналь-
ною вартістю грошової маси та видатками 
на її емісію. 

З урахуванням сеньйоражу модель (2) 
має вигляд  

)( TGSrbb −+−=&  ,                     (8) 
де S - номінальна вартість сеньйора-

жу MS &= , тобто збільшення грошової маси 
за нескінченно малий період часу.  

Для цього варіанту моделі функція пи-
томого державного боргу матиме вигляд 

q

hs

q

hs
zetz qt ++







 +−= 0)( .          (9) 

Якщо в моделі врахувати сеньйораж та 
погашення боргу, тоді функція питомого 
боргу буде 

q

phs

q

phs
zetz qt −++







 −+−= 0)( .    (10) 

Розрахунки були проведені за кілько-
ма варіантами моделі (4), (7), (9), (10). Після 
оцінки параметрів моделі за статистичними 
даними України було отримано такі резуль-
тати [8]: 

 

Роки 
Питомий 
борг (z) 

Ставка 
дохідності 
боргу (r) 

Темпи 
приросту 
ВВП(a) 

Коефіцієнт 
(q) 

Питомі витрати 
на погашення 
боргу (p) 

Питомий 
профіцит 
(h) 

Питомий 
сеньйораж 
(s) 

2000 0,452875 0,059319 -0,002 0,061319 0,015455 0,0310 0,0578 
2001 0,365492 0,054316 0,059 -0,00468 0,021041 0,0165 0,0668 
2002 0,335366 0,037897 0,092 -0,0541 0,02742 0,0177 0,0847 
2003 0,290014 0,033305 0,052 -0,0187 0,025547 0,0058 0,1142 
2004 0,247458 0,036275 0,096 -0,05972 0,025165 -0,0206 0,0887 
2005 0,177022 0,039802 0,121 -0,0812 0,031195 -0,0110 0,1533 
2006 0,148025 0,038609 0,027 0,011609 0,017181 -0,0012 0,1218 

 
Для кожного з чотирьох варіантів мо-

делі потрібні початкові значення парамет-
рів. Було проведено декілька експериментів 
по кожному варіанту моделі за різні почат-
кові роки. Також розглянуті випадки, коли 
параметри моделі залежали від часу, тобто у 
якості параметрів були взяті рівняння їх 
трендів. Результати моделювання порівняні 
з реальними статистичними даними, на під-

ставі чого зроблено висновки стосовно ко-
жного варіанту моделі. 

Найбільш вдалі результати отримано 
при моделюванні за першим варіантом мо-
делі (4) (2003-й рік у якості початкового - 
рис. 1), у випадку коли параметри моделі 
залежать від часу (2000-й рік – початковий - 
рис. 2). 
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Рис. 1. Реальні та розраховані за першим варіантом моделі (4) значення питомого боргу  

(2003 рік - початковий) 
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Рис. 2. Реальні та розраховані за першим варіантом моделі (4) значення питомого боргу  

(параметри моделі залежать від часу, 2000-й рік - початковий). 
 

Також вдалі результати вдалося отри-
мати при розрахунках за другим варіантом 
моделі (7), при відокремленні витрат на по-
гашення боргу, (2000-й рік – початковий - 
рис. 3), а також при експериментуванні з 

четвертим варіантом моделі (10), який вра-
ховує сеньйораж та витрати на погашення 
боргу як окремі параметри (2000-й рік – по-
чатковий - рис. 4). 
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Рис. 3. Реальні та розраховані за другим варіантом моделі (7) значення питомого боргу  

(2000-й рік - початковий) 
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Рис. 4. Реальні та розраховані за четвертим варіантом моделі (10) значення питомого боргу 

(2000-й рік - початковий) 
 
Також було розраховано прогнозні 

значення питомого боргу до 2009-го року. У 
прогнозуванні краще всього себе показав 
перший варіант моделі (4), причому та її 
модифікація, де параметри залежать від ча-
су. Найбільш вдалими виявилися прогнози з 

2001 та 2003 рр у якості початкових. Обидва 
прогнози зійшлися на кінці інтервалу моде-
лювання. Якщо економіка України не зазнає 
значних криз, питомий борг згідно моделі 
досягне у 2009 році 10% ВВП (рис. 5). 
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Рис. 5. Реальні та прогнозні значення питомого боргу 
 
Висновки. На підставі огляду існую-

чих моделей державного боргу та оптима-
льного управління борговими зо-
бов’язаннями було обрано базову модель 
динаміки боргу та розглянуто чотири моди-
фікації цієї моделі у тому числі без ураху-
вання монетарних факторів, та з їх ураху-
ванням. Розглянуто варіанти моделі як з по-
стійними параметрами, так й випадки, коли 
вони залежать від часу. Проведено аналіз та 

обробку даних для оцінки параметрів моде-
лі за статистичними даними України. Ре-
зультати експериментів по різним варіантам 
моделі показали, що кращі результати 
отримує базовий варіант моделі, особливо 
наприкінці періоду моделювання, а також 
модель з виділенням витрат на погашення 
боргу. У цілому отримані у ході досліджен-
ня результати показали можливості успіш-
ного застосування розглянутого класу мо-
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делей для умов національної економіки, по-
будовані моделі задовільно описують дина-
міку державного боргу України відповідно 

зі змінами макроекономічних показників та 
параметрів державного регулювання еконо-
мічних процесів.  
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ЕКСКУРСІЯ  – СКЛАДОВА ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ 
ХАРКІВЩИНИ 

 
У сучасних умовах розвитку індустрії туризму екскурсія стала невід’ємною складовою туристського 

продукту і попит на даний вид послуг постійно зростає. Це пов’язано з підвищенням культурного й освітнього 
рівня суспільства, бажанням задовольнити потреби в отриманні нових знань та вражень. Крім того, екскур-
сія виконує не тільки пізнавальну функцію, а й має значний виховний потенціал. Це особливо важливо, коли мо-
ва йде про учнівську та студентську молодь, формування її національної свідомості, культури, духовний роз-
виток. 

In modern conditions of development of tourism, excursion became an integral part of a tourist product and de-
mand for the given kind of services constantly grows. It is bound up with increasing of a cultural and educational level 
of a society, desire to satisfy requirements for reception of new knowledge and impressions. Besides excursion is not 
only process of knowledge, but also education. It is especially important, when the question is schoolboys and students, 
formation of their national consciousness, spiritual development. 

 
Актуальність теми дослідження. Су-

спільно-політичні перетворення, які відбу-
ваються в сучасних умовах розбудови неза-
лежної України, відкривають значні перспе-
ктиви для розвитку екскурсійної справи в 
системі освіти як середньої так і вищої лан-
ки. 

Пізнавально-виховна, освітня, просві-
тницька, соціокультурна функції екскурсії 
сприяють формуванню національної свідо-
мості, світоглядності, естетичної та екологі-
чної культури, духовного розвитку учнівст-
ва та студентської молоді. 

Актуальність проблеми полягає в то-
му, що екскурсійна робота ще не зайняла 
чільне місце і не стала невід’ємною складо-

вою навчальних і виховних програм серед-
ньої та вищої школи. 

Основна частина. Екскурсії для шко-
лярів тісно пов’язані з вимогами багатьох 
загальноосвітніх шкільних курсів, допов-
нюючи засвоєні учнями знання, сприяють 
опанування нового матеріалу, допомагають 
з’ясувати соціально-економічне та культур-
не оточення, побут народу, пізнавати рідну 
природу тощо. Екскурсії стимулюють пі-
знавальну активність учнів, наближають їх 
до реального життя, вчать спостерігати, 
аналізувати, робити висновки, одержувати 
навички поведінки в природі та в соціаль-
ному оточенні. 
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Учні пізнають не тільки багато цікаво-
го навколо, але і виховують в собі певні ри-
си характеру, отримують життєвий досвід 
поведінки в нестандартних ситуаціях. 

Слово «екскурсія» походить від ла-
тинського excursio – поїздка. Екскурсія – 
методично продуманий показ визначних 
місць, пам’ятників історії і культури, в ос-
нові якого лежить аналіз екскурсантами 
об’єктів, що перебувають перед очима, а 
також уміла розповідь про події, пов’язані з 
ними. Однак тільки до цього сутність по-
няття «екскурсія» зводити було б неправи-
льно. Розглянемо кілька формулювань тер-
міну «екскурсія», які були опубліковані в 
різних виданнях за останні 70 років. Перше 
з них виглядає так: «Екскурсія – прогулян-
ка, що ставить своїм завданням вивчення 
певної теми на конкретному матеріалі, до-
ступному спогляданню» (М. П. Анциферов, 
1923р.) 

Характеризуючи місце екскурсійної 
діяльності в позашкільній роботі з дітьми, 
екскурсіоніст Л. Бархаш уважав, що екскур-
сія – це наочний метод одержання певних 
знань, виховання шляхом відвідувань по за-
здалегідь розробленій темі певних об’єктів 
(музей, завод, і т.д.) зі спеціальним керівни-
ком (екскурсоводом) [1].  Наведемо також 
одне з останніх за часом опублікування ви-
значень: «Екскурсія –  1) методично проду-
маний показ визначних місць, пам’яток іс-
торії та культури, в основі якого лежить 
аналіз об’єктів, що знаходяться перед очима 

екскурсантів, а також вміла розповідь про 
події, пов’язані з ними; 2) наочний процес 
пізнання людиною оточуючого світу, побу-
дований на заздалегідь підібраних об’єктах; 
3) сума знань які повідомляються групі лю-
дей.”[4, с. 199] Такі думки вчених-
екскурсіоністів. 

У практичній діяльності екскурсія роз-
глядається в таких аспектах: 
• як самостійна форма виховання або 

складова частина інших форм виховання 
(патріотичного, трудового, естетичного); 

• як одна з форм навчання; 
• як форма роботи з масовою аудиторією; 

• як епізодичний (разовий) захід, частина 
тематичного циклу, а також як один із ща-
блів пізнання; 

• як форма міжособистого спілкування 
екскурсовода з екскурсантами, екскурсан-
тів один з одним і з об’єктами; 

• як форма поширення наукових знань, 
ідейного виховання; 

• як форма організації культурного дозвіл-
ля; 

• як невід’ємна частина організованого ту-
ризму. 

Як свідчать фахівці-практики екскур-
сійної діяльності, найбільш мобільною кате-
горією екскурсантів є діти. Освітні заклади 
різних типів організують та проводять на-
вчально-тематичні екскурсії з учнівською 
молоддю. 

 

72%

28%

                    -  Харківська область

                    - сусідні регіони

 
Рис. 1. Географія екскурсійних маршрутів  

 



Основною метою екскурсійної діяль-
ності Харківської обласної станції юних ту-
ристів є відвідування та знайомство учнів-
ської, студентської молоді з визначними 
пам’ятками історії культури, архітектури, 
природи рідного краю та сусідніх регіонів: 
Полтавщини, Дніпропетровщини, Донеччи-
ни, Сумщини, Запоріжжя. Аналізуючи ста-
тистичні дані щодо географії екскурсійних 
маршрутів за 2005 – 2007 роки, які проведе-
ні Харківською обласною станцією юних 
туристів, слід відзначити, що кількість екс-

курсій Харківщиною складає 72%, до сусід-
ніх областей – 28% (рис. 1). 

Не менш цікавою ї статистика щодо 
категорії подорожуючої молоді. Незважаю-
чи на те, що Харків місто студентів (в т. ч. 
багато іногородніх, прибулих з інших обла-
стей України), кількість студентів-
екскурсантів складає 14% від загальної кі-
лькості подорожуючих. 

Основна аудиторія екскурсантів – 
школярі навчальних закладів Харкова та 
області, в меншій мірі – студентська мо-
лодь(рис. 2).  

14%

86%

                            - діти

                            - студенти

 
Рис. 2. Розподіл екскурсій, проведених для учнівської та студентської молоді 

 
Це зумовлено кількома факторами: по-

перше, найбільша кількість екскурсій при-
падає на канікулярний період, у школярів 
він значно триваліший; по-друге, студент-
ська молодь більше задіяна в процесі підго-
товки та складання іспитів (зимова та літня 
сесії); по-третє, студентська молодь все час-
тіше суміщає навчання та роботу, тому ві-
льного часу має значно менше. Але голо-
вною проблемою, на наш погляд, є недоста-
тня увага значенню екскурсій у вихованні та 
навчанні студентів вищих навчальних за-
кладів. 

Екскурсійна діяльність приваблива 
тим, що може здійснюватись цілорічно, хо-
ча і тут спостерігаються сезонні коливання 
(рис. 3). Пік проведення екскурсій припадає 
на осінь (жовтень) та весну (квітень, тра-

вень). Це пов’язано з відсутністю виробни-
чих екскурсій, які можна організовувати не-
залежно від пори року. 

Висновки. З вище зазначеного аналізу 
можна зробити наступні висновки:  
1) попит на екскурсійні послуги зростає;  
2) основний контингент екскурсантів на 

Харківщині – учні. Студентську мо-
лодь можна розглядати як перспектив-
ну категорію екскурсантів; 

3) стратегічним напрямом розвитку екс-
курсійної справи в освіті Харківщини 
вважати розширення географії екскур-
сійних маршрутів до сусідніх регіонів; 

4) зменшенню сезонних коливань в екс-
курсійній роботі буде сприяти розроб-
ка нових екскурсійних маршрутів, до-
ступних цілорічно.  
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Рис. 3. Розподіл кількості екскурсій по місяцях 

 
Харківщина, маючи значний туристсь-

ко-рекреаційний потенціал не використовує 
його в повній мірі, що пов’язано не лише з 
фінансовими проблемами розвитку цього 
напрямку людською діяльності, а й недоста-
тньою кількістю методичних розробок, ма-

теріалів для реклами та заохочення турис-
тів-екскурсантів. 

Автори вважають, що саме ця пробле-
ма є досить актуальною і потребує подаль-
ших комплексних суспільно-географічних 
досліджень. 
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УДК 911.3           Максим Височин, Юрій Кандиба 
 

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ  
ЕКСПЕДИЦІЙ СТУДЕНТІВ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІВ 

 
В статті розглядаються практичні рекомендації щодо проведення комплексних суспільно-географічних 

досліджень адміністративно-територіальних одиниць низового рівня студентами соціо-економіко-
географами під час проходження виробничої практики у формі навчально-дослідницької експедиції. Детально 
розглядаються теоретичні та прикладні аспекти подібних досліджень.  

Максим Высочин‚ Юрий Кандыба. ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ СТУДЕНТОВ СОЦИО-ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФОВ. В 
статье рассматриваются практические рекомендации по проведению комплексных общественно-
географических исследований административно–территориальных единиц низового уровня студентами со-
цио-экономико-географами во время прохождения производственной практики в форме учебно-
исследовательской экспедиции. 

Maxim Visochin, Yuriy Kandyba. FROM EXPERIENCE OF C ONDUCTING OF EDUCATIONAL-
RESEARCH EXPEDITIONS OF STUDENTS OF SOCIAL AND ECONOMICAL GEOGRAPHERS . In the 
article practical recommendations in relation to conducting of complex public-geographical researches of administra-
tiv teritorialnih units of lokal level are considered by students by geographers during passing of production practice in 
the form of educational-research expedition. The theoretical and applied aspects of similar researches are considered 
in detail.  

 

Постановка проблеми. ХХІ століття 
– це ера інформаційних технологій, епоха 
нового світосприйняття, інтенсифікації гло-
балізаційних процесів. Об’єктивні тенденції 
розвитку сучасної вищої освіти обумовлю-
ють появу нових вимог до її якості, відпові-
дності світовим стандартам, адекватності 
соціальним потребам. Суспільна географія в 
сучасній системі наук займає особливе міс-
це завдяки своїй комплексності та інтегра-
тивності, методам дослідження, яких так 
бракує іншим наукам. В аспекті зазначеного 
постають зовсім нові вимоги до підготовки 
спеціалістів у галузі наук про Землю і сус-
пільство, формування у них відповідних 
знань і світогляду про єдність усіх процесів, 
що відбуваються на планеті. Майбутні фахі-
вці соціо-економіко-географи повинні мати 
практичний досвід вирішення соціальних 
проблем, оптимального розміщення та пла-
нування соціальної сфери певного регіону, 
міста, села тощо. Одним з ефективних на-
прямків такої підготовки є проведення ком-
плексних наукових досліджень у вигляді 
наукових студентських експедицій. 

Виклад основного матеріалу. У 
2005 році на кафедрі соціально-економічної 
географії і регіонознавства геолого-
географічного Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна було запо-
чатковано комплексну навчально-
дослідницьку студентську експедицію. 

Актуальність цієї ініціативи полягала саме у 
зміні соціального замовлення на підготовку 
фахівців у галузі регіонального розвитку, 
зміні вимог до їх умінь і навичок. Разом з 
тим, експедиція розглядається як одна з 
форм організації практики, становлення мо-
лодих науковців, започаткування їх науко-
вих пошуків. Вона орієнтована на всебічний 
розвиток суспільної географії як науки, 
отримання реального практичного досвіду, 
заохочення студентів до творчої науково-
дослідницької роботи. 

Науково-теоретична складова екс-
педиції ґрунтується на дослідженні регіону 
на мікрорегіональному рівні (адміністрати-
вний район) як складної територіальної со-
ціально-економічної системи, ключовим 
поняттям якої є її територіальна (геопросто-
рова) організація. Навчально-практична 
складова полягає у тому, що студенти ви-
вчають досліджувані явища і процеси без-
посередньо і конкретно у реальній обстано-
вці, в реальному часі, застосовуючи, крім 
інтелектуально-інформаційного, сприйняття 
чуттєво-емоційне. Навчально-методична 
складова полягає у застосуванні структур-
но-програмного підходу до вивчення дослі-
джуваної території. Експедиція має конкре-
тну організаційно-управлінську і виконавчу 
структуру і проводиться згідно обґрунтова-
ної, чітко спланованої у просторово-
часовому аспекті програми діяльності. 
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Перша експедиція була присвячена 
200-річчю Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна і проводилася 
геолого-географічим факультетом спільно з 
колегами із Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка. Участь в екс-
педиції брали також студенти історичного, 
філологічного та соціологічного факульте-
тів ХНУ імені В.Н. Каразіна. Адже стояло 
завдання провести міждисциплінарне дослі-
дження вибраного регіону. Крім того, до 
організації експедиції залучались органи 
державної влади. На цей час вже проведено 
чотири експедиції – у Валківському (2005 
р.), Богодухівському (2006 р.), Дергачівсь-
кому (2007 р.) та Печенізькому (2008 р.) ра-
йонах Харківської області. Детально роз-
глянемо ті навчально-дослідницькі напрям-
ки діяльності експедиції, які найбільш доці-
льно використовувались. 

Важливим для географів є те, що 
будь-яка територія починає досліджуватися 
позиційно, тобто аналізується та оцінюється 
з точки зору її географічного положення. 
Зокрема, вивчаються особливості фізико-
географічного та економіко-географічного 
положення території, визначається її конфі-
гурація та особливості впливу на господар-
ську діяльність, визначається географічний 
центр території. Основна частина вивчення 
досліджуваної території включає чотири 
головні напрямки: природно-ландшафтний, 
геодемографічний, економічний та соціаль-
ний. Розглянемо кожен із них детальніше. 

Природно-ландшафтний напрям 
включає природно-ресурсний потенціал, 
екологічну ситуацію, природно-заповідний 
фонд та екологічну мережу. Комплексно 
досліджується та оцінюється з точки зору 
можливостей його економічного викорис-
тання загальний природно-ресурсний поте-
нціал району, а саме: геолого-тектонічні 
умови, корисні копалини, геоморфологія і 
рельєф, кліматичні ресурси, водні ресурси, 
земельні ресурси і ґрунти, лісові ресурси, 
біологічні ресурси (окремо від лісових). Да-
ється інтегральна оцінка природно-
ресурсного потенціалу (за існуючими мето-
диками), визначається рівень забезпеченості 
району власними природними ресурсами і 
залежності від природних ресурсів інших 
територій. Окреслюються напрямки оптимі-

зації використання природно-ресурсного 
потенціалу району. 

При аналізі демографічної ситуації 
звертається увага на зміну чисельності на-
селення району за певні часові проміжки, 
починаючи з моменту проведення перших 
переписів населення на даній території. Оп-
тимальний часовий відрізок, в якому потрі-
бно проаналізувати динаміку складає 10 ро-
ків, а для періоду незалежності України – 12 
років (між переписами 1989 і 2001 років) та 
за наступні роки, з показом тенденцій і 
складання прогнозу (методика переміщення 
віку тощо). Важливо також враховувати всі 
зміни, які мали місце в адміністративно-
територіальному поділі (зміна меж району, 
сільських і селищних рад тощо). Динаміка 
кількості населення проводиться за трьома 
напрямками: район в цілому, міські посе-
лення, сільські поселення. Досліджується 
демографічна ситуація в районі за показни-
ками  народжуваності, смертності, природ-
ного приросту, статево-вікової структури, 
сімейного складу, а також просторово-
часова динаміка даних характеристик. Ак-
центується увага на негативних явищах і 
тенденціях, що мають місце на певних тери-
торіях, виявляються причини, прогнозують-
ся їх наслідки. 

Досліджується національний і мовний 
склад населення, його зміна у часі й терито-
ріально, особливості проживання й діяльно-
сті національних меншин. Досліджується 
релігійно-конфесійний склад населення ра-
йону, територіальна організація культових 
споруд, їх належність до певних конфесій та 
відвідуваність прихожанами. Виявляються 
регіонально-етнографічні особливості насе-
лення, характеризуються цікаві народні 
традиції, звичаї та відмінності в побуті, а 
також перспективи використання в турис-
тично-рекреаційній діяльності, створення 
музеїв народної творчості та побуту тощо. 
Одним з інноваційних напрямків дослі-
дження у сучасній соціальній географії є 
електоральна активність і електоральні 
уподобання населення, що показують зага-
льний рівень політичної активності й свідо-
мості населення району. 

Досліджується система розселення 
населення, просторово-часова динаміка роз-
витку населених пунктів району, визнача-
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ються особливості процесу урбанізації, за-
будови та інфраструктурної організації те-
риторії населених пунктів. Складається спи-
сок усіх населених пунктів району, де за-
значається їх статус, адміністративне підпо-
рядкування, чисельність населення, функції 
тощо. Проводиться групування за кількістю 
населення та функціональним навантажен-
ням. Досліджуються негативні й позитивні 
тенденції‚ а також перспективи подальшого 
соціально-економічного розвитку населених 
пунктів району. Досліджуються міграційні 
процеси, кількість прибулих і вибулих у зрі-
зі сіл, селищ, міст, району, області, України, 
за кордон та із-за кордону, сальдо міграції, 
потоки й напрямки міграцій, а також прос-
торово-часова динаміка даних процесів. 
Аналізуються види міграцій за різними кла-
сифікаційними формами, особливо трудова 
міграція, міграція «село-місто», сезонні міг-
рації тощо. Визначаються перспективи міг-
раційного приросту району тощо. 

Досліджується склад трудових ре-
сурсів, особливості їх формування, освітньо-
кваліфікаційний рівень населення, забезпе-
ченість галузей економіки кадрами. Аналі-
зується діяльність районного центру зайня-
тості, кон’юнктура районного ринку праці, 
його співвідношення з іншими районами і 
регіоном в цілому. Визначаються перспек-
тиви раціонального використання трудових 
ресурсів. Як специфічний напрямок, дослі-
джується рівень злочинності у районі та йо-
го подальший вплив на демографічні, соціа-
льні, економічні особливості або проблеми 
району. 

В аспекті економічної характерис-
тики досліджується енергетика, промисло-
вість, промисловість, сільське господарство, 
транспортна система. Досліджуються 
об’єкти енергетичного комплексу – наявні 
електростанції, підстанції, лінії електропе-
редачі, причини і особливості їх територіа-
льного розміщення та характер впливу на 
навколишнє середовище. Вивчаються також 
наявні та потенціальні об’єкти нетрадицій-
ної електроенергетики, зокрема викорис-
тання сонячної, вітрової, річкової‚ геотер-
мальної. Характеризуються перспективи 
розміщення нових об’єктів і використання 
наявних, визначаються переваги викорис-
тання певних видів енергії. 

Досліджуються всі наявні в районі 
об’єкти добувної, важкої, легкої, харчової 
промисловості за такими напрямками: істо-
рія заснування і фактори розміщення, ра-
йонна і міжрайонна спеціалізація, особли-
вості технологічного процесу, ресурсна база 
й виробничі зв’язки, основні засоби вироб-
ництва, ступінь освоєння виробничих поту-
жностей, інноваційно-інвестиційні процеси, 
кадрове забезпечення і кваліфікаційний рі-
вень робітників, основні економічні показ-
ники підприємства у динаміці та на перспе-
ктиву, вплив на навколишнє середовище та 
особливості природоохоронної політики на 
підприємстві. Розглядається загальний рі-
вень розвитку промисловості району, його 
спеціалізація і значення на обласному рівні. 
Пропонуються перспективи розвитку існу-
ючих і нових промислових виробництв‚ по-
тенціальні точки росту і приваблення інвес-
тицій. 

Досліджується динаміка, стан і рі-
вень розвитку сільського господарства ра-
йону, його спеціалізація, характеристика 
головних галузей та основні тенденції і на-
прямки перспективного розвитку. Визнача-
ються проблеми, негативні тенденції, про-
понуються обґрунтовані шляхи їх подолан-
ня. Вивчається система землекористування, 
якісна та структурна характеристика госпо-
дарського використання земельного фонду 
різних категорій, структура і динаміка посі-
вних площ та інших сільськогосподарських 
угідь. Аналізуються наявні сільськогоспо-
дарські підприємства, їхній статус, форми 
організації діяльності, міжгалузеві та міжго-
сподарські зв’язки на локальному та регіо-
нальному рівні, створення великих спеціалі-
зованих господарств і агропромислових 
об’єднань з виробництва, переробки, збері-
гання, реалізації готової продукції. Харак-
теризуються наявні інноваційні форми ве-
дення сільського господарства, пропону-
ються нові. Особлива увага при економіко-
географічному дослідженні сільськогоспо-
дарських підприємств приділяється вияв-
ленню взаємозв’язків між природним сере-
довищем та формами і методами ведення 
сільськогосподарського виробництва, а та-
кож особливостям транспортної і соціальної 
інфраструктури та матеріально-технічного 
забезпечення. Спеціальним напрямком є до-
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слідження фермерського сільського госпо-
дарства, характеризуються загальні тенден-
ції його розвитку, ефективність та рентабе-
льність у порівнянні з іншими господарст-
вами району, визначаються проблеми функ-
ціонування та шляхи їх вирішення. Пропо-
нуються перспективи розвитку сільського 
господарства району‚ особливо нових форм 
господарювання, а також обґрунтовуються 
інвестиційно привабливі об’єкти. 

Досліджується транспортна систе-
ма, її територіальна організація, кількісні 
абсолютні (загальна протяжність) та віднос-
ні (густота на км2, забезпеченість на 1 км2, 
на 1 жит.) характеристики, а також якісні 
характеристики (статус, стан, доступність, 
покриття) автомобільних та залізничних 
шляхів сполучення, водних шляхів і трубо-
провідних комунікацій, їх зв’язок з транс-
портними системами інших районів, роль і 
місце в обласній транспортній системі. Ви-
значаються негативні риси якісного стану 
транспортних шляхів‚ визначаються про-
блемні ділянки‚ формуються пропозиції 
щодо перспектив використання. Досліджу-
ється система організації, функціонування 
вантажних і пасажирських перевезень, іс-
нуючі регулярні перевезення, рейсові мар-
шрути, їх кількісні (регулярність, інтервал 
руху, об’єм потоків) і якісні (рівень обслу-
говування, напрямки потоків, доступність 
транспортних послуг характеристики на ра-
йонному, міжрайонному, обласному, між-
обласному, міжнародному рівнях. Характе-
ризуються основні транспортні центри й 
вузли, пропонуються шляхи оптимізації 
транспортних перевезень‚ перспективи фо-
рмування нових пасажирських маршрутів 
тощо. 

Важливим є соціальний напрямок 
експедиційних досліджень.  

Сфера обслуговування. Особливістю 
дослідження сфери обслуговування насе-
лення є диференційованість підприємств 
даної галузі по відомчій підлеглості і формі 
власності, напрямках і видах діяльності, 
внаслідок чого утруднюється збір повно-
цінної інформації і проведення аналітичних 
характеристик. Ефективним являється під-
хід, за якого сфера послуг вивчається у двох 
ракурсах: зовнішньому (з точки зору насе-
лення, яке отримує і споживаю послуги), 

внутрішньому (виявлення територіальних 
систем закладів сфери обслуговування). До-
цільним є використання соціологічних ме-
тодів дослідження, наприклад опитування 
або анкетування. Кінцевим результатом до-
слідження є визначення типів та інтеграль-
ного рівня обслуговування населення. Сфе-
ру обслуговування населення району доці-
льно досліджувати за наступними напрям-
ками: спеціалізація і специфіка діяльності, 
вид і структура послуг, особливості терито-
ріального місцезнаходження конкретного 
підприємства, зони обслуговування, потуж-
ність підприємства (основні фонди, кадрове 
забезпечення), мобільність підприємства і 
диверсифікованість послуг, доступність 
(відстань, час) закладів обслуговування, за-
безпеченість населення послугами (на 1 або 
1000 жителів) та частота відвідування, пер-
спективи розвитку тощо. 

Торгівля. Сфера внутрішньої торгівлі 
досліджується як у якості специфічного різ-
новиду сфери обслуговування населення, 
так і в якості самостійної галузі невиробни-
чої сфери економіки району. Досліджується 
система територіальної і управлінської ор-
ганізації закладів торгової діяльності (мага-
зини, ринки, бази), їхній статус, форма ро-
боти, відомча підлеглість, товарна спеціалі-
зація, особливості їх динаміки, стану і перс-
пективи розвитку. Вираховується забезпе-
ченість населення торговими послугами, 
доступність населенню товарів різних това-
рних і продуктових груп. Обчислюється за-
гальний роздрібний товарообіг району, роз-
раховуються відносні функціональні показ-
ники діяльності сфери торгівлі району. Ха-
рактеризуються перспективи розвитку сфе-
ри внутрішньої торгівлі району. 

Культура та освіта. Досліджується 
система територіальної організації закладів 
дошкільного виховання, середньої, серед-
ньої спеціальної і вищої (при наявності) 
освіти, спеціальних освітньо-виховних за-
кладів. Характеризується кількісний і якіс-
ний склад осіб, що навчаються, охопленість 
дітей дошкільного віку дитсадками, а дітей 
середнього шкільного віку – загальноосвіт-
німи школами. Досліджується забезпече-
ність закладів освіти вчителями та вихова-
телями, їхній освітньо-кваліфікаційний рі-
вень і рівень соціального забезпечення то-
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що. Виявляється весь комплекс існуючих 
освітянських проблем, індексуться пробле-
мні школи та населені пункти, окреслюють-
ся пропозиції щодо покращення діяльності і 
перспектив подальшого розвитку системи 
освіти. Досліджується територіальна органі-
зація закладів (кінотеатри, театри, клуби, 
бібліотеки) та колективів культури і мисте-
цтва району. Досліджується також забезпе-
ченість населення фондами закладів куль-
тури і мистецтва і відвідуваність цих закла-
дів населенням. Визначається інтегральний 
рівень культури населення району. Харак-
теризуються проблеми функціонування 
культурної сфери життя населення та перс-
пективи її подальшого розвитку. 

Охорона здоров’я. Досліджується си-
стема територіальної організації закладів 
охорони здоров’я та інших медичних уста-
нов. Досліджується кількісний і якісний 
(освіта, кваліфікація, спеціальність) склад 
медичних робітників, забезпеченість насе-
лення лікарями, іншими медичним персона-
лом, ліжко-місцями та лікарськими послу-
гами взагалі. Досліджується захворюваність 
населення на різні класи і види хвороб, осо-
бливо у порівнянні з іншими районами об-
ласті і регіонами України. Простежується 
коефіцієнт кореляції стану здоров’я насе-
лення з якістю стану навколишнього приро-
дного середовища, з надзвичайними приро-
дними і техногенними ситуаціями. Виявля-
ється весь комплекс проблем забезпечення 
медичного обслуговування населення, хара-
ктеризуються нові перспективні напрямки 
організації лікарської справи, наприклад 
введення інституту сімейного лікаря, 
сприйняття населенням даної інновації. Ха-
рактеризуються перспективи розвитку сис-
теми охорони здоров’я району. Крім того, 
важливим є також дослідження географіч-
них аспектів стану здоров’я населення, осо-
бливостей харчування, захворюваності на 
різні хвороби тощо; дослідження продово-
льчих проблем (географія прихованого го-
лодування). 

Рекреація і туризм. Досліджується і 
оцінюється рекреаційний потенціал терито-
рії у контексті його економічного викорис-
тання за двома основними видами: природ-
но-рекреаційні ресурси (геоморфологічні, 
гідрографічні, гідрологічні, геологічні, клі-

матичні, ландшафтні, біологічні тощо), 
культурно-рекреаційні (історичні, археоло-
гічні, літературні, військово-політичні, архі-
тектурні, мистецькі тощо). Характеризу-
ються стан і основні напрямки сучасного і 
перспективного використання рекреаційно-
го потенціалу району. Досліджується тери-
торіальна організація закладів і об’єктів ту-
ризму і рекреації району, їхнє районне, об-
ласне і загальнодержавне значення, рівень 
розвитку основних фондів, статус, спеціалі-
зація діяльності, якість обслуговування, кі-
лькісний та якісний склад рекреантів та ту-
ристів. Характеризуються існуючі та про-
понуються нові туристичні об’єкти та мар-
шрути, проводиться їх комплексне суспіль-
но-географічне обґрунтування. Виявляють-
ся інвестиційно привабливі об’єкти. Харак-
теризуються перспективи розвитку турист-
сько-рекреаційного комплексу. Досліджу-
ється потенціал території полігону дослі-
дження у контексті його використання у зе-
леному туризмі. Пропонуються і характери-
зуються потенціальні об’єкти та маршрути. 

Висновки. Позитивний досвід про-
ведення започаткованих експедицій дозво-
ляє зробити певні узагальнюючі висновки. 
Отже, робота студентів по програмі експе-
диції не лише формує у студентів навики і 
вміння застосовувати сучасні методи, фор-
ми організації та засоби дослідницької дія-
льності в сфері географічних наук, а й нави-
ки прийняття самостійних рішень під час 
конкретної роботи в реальних польових і 
камеральних умовах, виховує потребу сис-
тематично поновлювати свої професійні 
знання та творчо їх застосовувати в практи-
чній діяльності. Експедиція є специфічною 
ланкою у забезпеченні безперервності ви-
щої освіти, її проведення підтримує на ви-
сокому рівні достатній обсяг практичних 
знань, розвиває творчі нахили, формує 
вміння та навички відповідно до кваліфіка-
ційних вимог бакалаврів географії. 

Варто особливо відмітити оволодін-
ня методами соціального аналізу та соціа-
льного прогнозування і моделювання, роз-
ширення суспільного досвіду і соціально-
економічного кругозору студентів-
учасників та їх керівників, розвиток вміння 
мислити комплексними науковими катего-
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ріями про оточуючий світ, зокрема розвиток 
системного сприйняття світу. 

Крім того, експедиційна форма дія-
льності виховує вміння сумісної творчої ді-
яльності, творчої дискусії, здатність до ефе-
ктивних комунікативних взаємодій, виховує 
необхідну суспільну толерантність, форму-
ючи досвід дотримування загально прийня-
тих норм поведінки та моралі в міжособис-
тісних та суспільних стосунках, формує за-
сади колективної праці, а разом з тим - фо-
рмування світогляду громадянина України, 

почуття патріотизму та відповідальності 
молодого покоління за долю України. 

Безперечним позитивом проведених 
експедицій є їхня програмна універсаль-
ність та методична адаптивність, що обумо-
влює можливість використання зазначених 
здобутків в інших географічних умовах, в 
інших регіонах України, іншими навчаль-
ними закладами, з подальшим обміном до-
свідом і, відповідно, удосконаленням нача-
льно-дослідницького процесу. 

 
 

УДК 911.3                                                                                 Максим Височин, Микола Яровий 
 

ВИКОРИСТАННЯ ГІС В ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ  
ВЕЛИКОГО МІСТА 

 
В статті викладено матеріали про особливості просторової диференціації суспільно-географічних про-

цесів міста Харкова, наведено систему показників, що їх характерезують. За допомогою ГІС та системного 
аналізу показників визначено перспективні зони інтенсикної перебудови міської інфраструктури. 

Maxim Vysochin, Mykola Yarovyj.  Use GIS in study system of the settling large city. In the article the fea-
tures of the spatial differentiation social-geographic processes in city Kharcov is expounded, the system of indices to 
describe it is given. With the help of GIS and system analysis of the factors is determined perspective zones of the inten-
sive realignment city infrastructure. 
  

Актуальність. Загострення соціаль-
них протиріч у міських населених пунктах 
наштовхує на пошук причин їх виникнення 
та просторової диференціації. Природу та-
кої диференціації може бути пояснене за 
допомогою дослідження системи розселен-
ня як динамічного утворення, що існує за 
певними природними та соціальними зако-
нами. 

У період швидкого розвитку інформа-
ційних технологій, що дозволяють сформу-
вати більш цілісну картину різноманітних 
процесів, актуальним є подальший розвиток 
та застосування ГІС - технологій для аналізу 
та прогнозування складних геопроцесів, зо-
крема соціогеографічних. 

Аналіз попередніх досліджень. Вели-
кий владу розробку даної проблеми зроби-
ли: В. Кристалера У. Ізарда, А. Геттіса, П. 
Хаггеда, Дж. Форрестера, Р. Мальма, Г. Ол-
ссона, О. Вєрнєрюд, Дж. Голд, О. Топчієв, 
О. Хомра, А. Доценко, В. Джаман, Ф. Заста-
вний, Дж. Португалі, І. Бененсон, П. Торенс 
та інші. Проте залишається малодослідже-
ною проблема розгляду міста з огляду на 
уявлення синергетики та теорії інформації, 

що може дати більш глибше уявлення про 
геопроцеси та збільшити рівень формаліза-
ції і можливості практичного використання. 

Постановка проблеми дослідження. 
Метою роботи є суспільно-географічне об-
ґрунтування особливостей розвитку просто-
рової структури системи розселення міста 
Харкова. Для досягнення поставленої мети 
виконувались наступні завдання: 
• Визначити основні фактори та елементи 

інфраструктури, що впливають на вибір 
пріоритетних ділянок для життя насе-
лення, провести ранжування території 
міста за рівнем забезпечення інфрастру-
ктурою. 

• Побудувати картографічні моделі на ос-
нові інтерполяції по заданим показникам 
та провести їх перекласифікацію (вар-
тість житла, інтенсивність продаж), ви-
значити територіальну диференціацію 
міста Харкова за рівнем активізації рин-
ка житла. 

• Визначити взаємозалежності між актив-
ністю ринку житла та забезпечення те-
риторії міста інфраструктурою, визначи-
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ти зони активізації розвитку (у першу 
чергу активізація перебудови інфрастру-
ктури) міста.  
Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Територіальна диференціація 
міста Харкова за рівнем забезпечення ін-
фраструктурою. Важливим фактором, що 
впливає на просторову структуру системи 
розселення, є об’єкти інфраструктури та до-
ступ до них. Параметри, що визначають за-
безпеченість інфраструктурою, були визна-
чені на основі аналізу літературних джерел 
[1,3, c. 129 - 165].  

За допомогою ArcGIS побудовані ста-
тистичні поверхні, що характеризують роз-
поділ по території міста елементів інфра-
структури та доступ до них. Проведена їх 
класифікація [5, c. 23- 38]. Вищому класу 
відповідає кращий рівень забезпеченості 
міською інфраструктурою.  

Методом послідовних порівнянь про-
ведено ранжування факторів за їх значен-
ням. Транспортна інфраструктура - 0,3 (від-

стані: до станцій метрополітену - 0,65, до 
трамвайних зупинок - 0,15, до тролейбусних 
зупинок - 0,2); елементи соціальної інфра-
структури - 0,2 (школи – 0,3, дитячі садки – 
0,5, лікарні – 0,2); торгова інфраструктура - 
0,15 (відстані: до міських «червоних ліній» - 
0,9, до великих супермаркетів – 0,1); відста-
ні: до промислових зон та екологічно небез-
печних об’єктів – 0,1, до паркових зон - 
0,05; густота автомобільних доріг – 0,05; 
відстань до центральної частини міста - 0,15 

На основі проведених розрахунків по-
будовано карту забезпеченості території мі-
ста Харкова елементами інфраструктури 
(рис. 1). З проведених розрахунків бачимо, 
що території з найвищим рівнем забезпече-
ності елементами інфраструктури співпа-
дають з центральними районами міста, з ба-
гатоповерховою забудовою Салтівського та 
Олексіївського житлових масивів, Нових 
Будинків та Павлового Поля. Найнижчий 
рівень характерний для південної частини 
міста. 

 
Рис. 1. Диференціація території міста Харкова за рівнем забезпечення елементами  

інфраструктури 
 

Територіальна диференціація міста 
рівнем активність на ринку житла. Зага-
льну просторову динаміка ринку житла мо-
жна визначити шляхом дослідження тери-
торіальлного розподілу вартості одного ме-
тра квадратного для усього житлового фон-

ду. Важливими складовими, що визначають 
активність на ринку житла є: 
• ціна на житло; 
• приріст у абсолютній велечені вартості 

житла та приріст просторового розподі-
лу даного показника; 
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• інтенсивність продаж. 
За допомогою ArcGIS зокрема модулю 

просторового і геостатистичного аналізу 
були опрацьовані дані агентств нерухомості 
та побудовані картографічні моделі на ос-
нові інтерполяції. 

Територіальна диференціація серед-
нього рівня ціни за один квадратний метр 
показу, що най вищий рівень цін характер-
ний для центральних та пн.-зх. ділянок міс-
та та для східних районів міста. Низьке зна-
чення даного показника спостерігається у 
районах на схід від центру та для пд.-сх. ді-
лянкі міста. 

Приріст вартості одного квадратного 
метра житла є найвищим у центральній, пн.- 
сх. частині міста та у районі Новоселівки. 
Зниження вартості спостерігається у райо-
нах на схід та пд.-сх. від центру. Зміна рівня 
просторового розподілу є важливою харак-
теристикою для визначення напрямків акти-
візації ринку житла. Високі значення приро-

сту даного показника спостерігаються у 
центральній та південній частині міста. 

Інтенсивність продажу квартир визна-
чається як відношення кількість виставленої 
на продаж до загальної кількості одиниць 
житлового фонду у різних частинах міста. 
Найвище значення інтенсивності продаж 
характерне для центральних та північно-
західних районів міста, зворотне значення 
спостерігається у південній частині міста на 
схід від центру. 

Сумування даних показників дозволи-
ла побудувати статистичну поверхню тери-
торіального розподілу активності на ринку 
житла. Активізація ринку житла спостеріга-
ється у центральній частині міста та поши-
рюється, перш за все, у північно-східному 
напрямку та частково у південному та за-
хідному. Спостерігається чітко виражені 
райони з низькою активністю: Журавлівка, 
Основа, Нова Баварія та інші райони старої 
забудови (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диференціація території міста Харкова за рівнем активності ринку житла  

 
Визначити зони активізації розвитку 

міста. За припущенням, активність на ринку 
житла, і зокрема ціни, визначаються голо-
вним чином наявністю інфраструктури (ад-
міністративної, транспортної, економічної, 
соціальної) [2, c. 111 - 137]. 

Значення просторової кореляції між рі-
внем забезпечення міською інфраструкту-
рою та активністю на ринку житла дозволяє 
нам виявити різний рівень узгодженості між 
даними показниками. Видно наявність зони 
високої кореляції у центральній та північно-
західній частині міста, але поряд з цим спо-
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стерігаються райони з низьким рівнем пока-
зника на схід від центра та у південній час-

тині (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Кореляційна залежність між активністю ринку житла та забезпеченням території  

елементами інфраструктури 
 
Виявлена залежність показує нам дис-

пропорцію між цінами на житло та рівнем 
забезпечення території елементами інфра-
структури. Так, найвища кореляція характе-
рна для центральних районів, а також півні-
чно-східної та північно-західної ділянок мі-
ста. Для цих же районів характерною є най-
вища інтенсивність продаж та цін на одно-
кімнатні квартири. Тут відбувається активна 
перебудова інфраструктури (будівництво 
станцій метро, формування нових червоних 
ліній, будівництво нового житла), що змі-
нює ставлення населення до даних районів і 
відповідно викликає реакцію ринка житла. 
Наявність даних територій на окраїнних ді-
лянках міста свідчить про активізацію роз-
витку міста у даному напрямку тобто можна 
сказати, що північно-східний і північно-
західний напрямок є основними напрямка-
ми у розвитку міста Харкова. 

Території з низькою негативною коре-
ляцією є характерними для районів старої 
багатоповерхової забудови поблизу проми-
слових зон та на окраїнах. Така ситуація є 
наслідком зниження привабливості для 

життя старих спальних районів, де рівень 
забезпечення інфраструктурою хоч і є дово-
лі високим, проте активні процеси створен-
ня нових елементів інфраструктури поки що 
оминають дані райони. Це знижує їх при-
вабливість і відповідно відбивається на ри-
нку житла, про що говорилося вище. Низька 
позитивна кореляція є характерною для 
окраїнних ділянок на півночі та півдні, де 
незважаючи на низький рівень забезпечення 
інфраструктурою ціни є доволі високими, 
хоч інтенсивність продаж є доволі низьки-
ми. Це пов’язується з включенням даних 
районів у міську зону Харкова попри їх 
приміські функції. 

Як бачимо, інформаційне поле, що 
створюється жителями міста та відображу-
ється у активності на ринку житла формує 
певну віртуальну модель міського простору. 
Дана модель відрізняється від просторового 
розподілу забезпечення інфраструктурою, 
що за припущенням є визначальним факто-
ром активності на ринку житла. Також спо-
стерігається перебудова інфраструктури 
(будівництво станцій метро, формування 
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червоних ліній, поява новобудов) у зонах з 
більш вищим рівнем активності на ринку 
житла.  

Наявна невідповідність може бути по-
яснена залученням принципів синергетики, 
що передбачають утворення просторових, 
часових та функціональних структур при 
неврівноваженому середовищі відкритих 
систем на основі кооперативної взаємодії та 
дії керуючих параметрів. Прикладом може 
бути утворення лазеру чи слизового гриба. 
У даних випадках елементи, які рухаються 
хаотично при певних критичних умовах (у 
відкритих системах) підкорюються дії па-
раметрів порядку та створюють регулярні 
структури, що є їх втіленням [4, c. 43 - 50]. 

Приклади застосування даного уявлен-
ня в географії почали проявлятися давно 
(уявлення Кристаллера, Тюнена, Хаггета, де 
узгоджена просторова поведінка людей по-
роджувала регулярні просторові структури). 
Найбільш чітко даний підхід в географії був 
сформований Дж. Португалі у співпраці з Г. 
Хакеном. За словами авторів місто вважа-
ється відкритою системою, що само органі-
зується на основі кооперативних зв’язків та 
дії керуючих параметрів [1,7].  

У процесі еволюції місто проходить 
стадії активного розвитку та стадії затухан-
ня розвитку. Під час активного розвитку 

спостерігається збільшення неврівноваже-
ності та поступова зміна керуючих парамет-
рів (зміна ролі різних елементів інфраструк-
тури у виборі місця проживання, зміна ста-
влення до різних районів міста), що прояв-
ляється у зміні поведінки мешканців на ри-
нку житла, його активізації та затухання в 
різних районах міста, поступовій перебудові 
просторової структури міста. На перший 
погляд даний процес є хаотичним, але до-
слідження І. Бененсона та П. Торренса пока-
зують наявність регулярності у їхньому по-
ширенні [6]. Поширення хвиль активності 
відбувається відцентровими спіралеподіб-
ними хвилями, вихід таких хвиль за окраїни 
міста свідчить про активізацію його розвит-
ку у даному напрямку. 

Еволюція території міста Харкова по-
казує наявність даних хвиль у активних пе-
ріодах розвитку. Так вони «виштовхува-
лись» за межі міста та збільшували розчле-
нованість контуру міста, відшукуючи таким 
чином перспективні ділянки розвитку і фо-
рмуючи нові територію міста. Поширення 
хвиль активності відбувалось у неоднорід-
ному середовищі (гідрографія, рельєф, вже 
існуюча просторова структура системи роз-
селення, соціально-економічні та політичні 
катаклізми). 

 
Рис. 4. Території активного розвитку міста 

 



Провівши спектральний аналіз просто-
рового розподілу активності ринку житла 
виявлено наявність гармонік, у його поши-
ренні подібних до гармонік відцентрового 
спіралеподібного розподілу. 

Висновки. Отже, наданому етапі Хар-
ків проходить період активного розвитку - 
збільшення інвестицій, поява новобудов і 
взагалі збільшення енергії, матерії та інфо-
рмації, що проходить через місто. Перероб-
ка даної енергії викликає збільшення неста-
більності та відповідно зміну керуючих па-
раметрів, що проявляється у підвищенні ак-
тивності на ринку житла, появі нової інфра-
структури та ін. Поширення активності від-

бувається не хаотично, а відцентровими 
хвилями, які безперечно розмиті зовнішнім 
середовищем. Вихід хвиль на окраїни міста 
говорить про активізацію розвитку міста у 
даному напрямку. Виявлено такі зони на 
пн.-зх., пн.-сх., пд.-зх. окраїнах міста. Тут 
спостерігається посилення активності на 
ринку житла, поява новобудов, нових еле-
ментів транспортної на торгової інфрастру-
ктури. У інших частинах міста, що сформу-
вались під час дії інших основ розвитку 
спостерігається затухання розвитку незва-
жаючи на доволі високий рівень забезпе-
чення інфраструктурою - південно-східна та 
південна частина міста (рис. 4). 
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УДК 911.3                 Максим Височин 
 

ОСВІТНЯ СТРУКТУРА МІГРАНТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В статті викладено основні результати дослідження структурних характеристик мігрантів Харківсь-
кої області. Здійснено аналіз освітньої структури мігрантів та причин їх переміщення в просторі. 

Высочин Максим. Образовательная структура мигрантов Харьковской области. В статье рас-
сматриваются основные результаты исследования структурных характеристик мигрантов Харьковской об-
ласти. Проведен анализ структуры мигрантов по уровню образования и причинам их переезда в пространстве. 

Visochin Maxim. Educational structure of migrations in Kharkov region.  In the article the basic results of 
research of structural descriptions of migrations of the Kharkov region are considered. The analysis of structure of 
migrantions on the level of education and reasons of their move is conducted space. 

 
Актуальність. Міграції являються 

складним соціальним явищем і по різному 
впливають на соціально-економічну ситуа-
цію в різних регіонах України. Зростання 
освітнього рівня населення виступає інди-
катором позитивних тенденцій у соціально-
економічному житті країни. Тому одним з 
актуальніших питань в даному аспекті, осо-
бливо для Харківської області, що фактично 
виступає загальноукраїнським донором 
освітніх ресурсів, є визначення характерис-

тик внутрішньо- та зовнішньорегіональних 
міграційних потоків за освітньою структу-
рою. Проте ситуація, яка складається з міг-
раційними потоками у регіоні, робить про-
блемним подальший стійкий розвиток Хар-
ківської області. 

Аналіз попередніх досліджень. За мі-
граційною тематикою написано багато нау-
кових робіт соціологами, політологами, 
економістами тощо. В наш час різні аспекти 
міграцій розглядали: О. Алексєєв, Г. Віт-
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ковська, А. Доценко, В. Лажнік, Л. Рибаков-
ський, Б. Хорєв, Ж. Зайончківська, В. Пєрє-
вєдєнцев, О. Хомра, О. Маліновська та інші. 

На сьогодні досить повно досліджені 
загальні причини, характер і масштаби міг-
рацій першої половини 90-х рр. в Україні. У 
той же час дослідження міграційних проце-
сів у нових прикордонних територіях тільки 
починаються і мають проводитися саме з 
точки зору суспільної географії. Подібні до-
слідження в Харківській області не прово-
дились, а наявні наукові публікації є недо-
статніми і вузькоспеціалізованими. Це й ви-
значає актуальність теми даного досліджен-
ня. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Прикордонне положення Харків-
ського регіону, особливості його історично-
го та соціально-економічного розвитку 
впливають на об’єми і причини міграцій, 
відповідно й структуру мігрантів.  

Освітня структура мігрантів. Серед 
загальної кількості мігрантів з вищою осві-
тою за період з 2000 по 2005 рр. Харківської 
області вибуло на 12,5 тис. осіб більше, ніж 
прибуло. Від’ємне сальдо спостерігається і 
серед осіб з незакінченою вищою освітою, а 
також серед осіб, які мають середню спеціа-
льну освіту (рис. 1, табл. 1). 

Разом з тим, значне від’ємне сальдо (-
3875 осіб) спостерігалося в групі осіб, які не 
мали навіть початкової освіти. Все це відбу-
вається на фоні постійного відтоку інтелек-
туальної еліти – докторів і кандидатів наук. 
Для даних груп мігрантів Харківського ре-
гіону теж характерне від’ємне сальдо, що 
значно ускладнює ситуацію в цілому. Пози-
тивне сальдо Харківський регіон має лише в 
групах мігрантів, які мають загальну серед-
ню освіту. 

Варто зазначити, що така ситуація, 
пов’язана, скоріш за все, саме з високим рі-
внем розвитку вищої освіти в м. Харкові, 
який спочатку притягує потенційних студе-
нтів-мігрантів, а потім „віддає”, що і відо-
бражено в структурі показника потоку міг-
рантів з середньою (загальною і спеціаль-
ною) освітою направленого із сільської міс-
цевості. 

У статевому розрізі варто відмітити 
характерну рису міграційного процесу: жін-
ки значно переважають у групах мігрантів, 

що мають початкову, загальну або спеціа-
льну середню освіту, тоді як чоловіки пере-
важать у групі мігрантів з вищою освітою та 
серед мігрантів з науковим ступенем, що 
контрастує із загальним освітнім рівнем Ха-
рківської області, який характеризується 
переважанням у структурі осіб з вищою 
освітою саме жінок. 

До основних причин міграції населен-
ня Харківської області, що визначають осві-
тню структуру мігрантів, відносяться: ро-
динні обставини, зміна місця роботи або на-
вчання, лікування, опікунство (догляд за 
хворими), несприятлива екологічна ситуа-
ція, репатріація тощо.  

Причини міждержавної міграції. На 
рис. 2 показана регіонально-географічна 
структура міграції населення Харківської 
області за основним причинами переїзду. 

Загалом у міждержавній міграції осно-
вною причиною, яку вказують мігранти при 
переїзді, а міграційні служби фіксують у 
своїх звітах, є родинні обставини. Так, у 
структурі прибуття дана причина є визнача-
льною для 61% емігрантів, а в структурі ви-
буття – для 77%. Переїзд з метою навчання 
є основним для 20% емігрантів у структурі 
прибуття та для 11% іммігрантів у структурі 
вибуття. Зміна місця роботи є визначальною 
для 10% емігрантів у структурі прибуття та 
для 11% іммігрантів у структурі вибуття. 
9% у структурі прибуття становлять діти 
батьків-емігрантів і лише 1% - у структурі 
вибуття. Решта причин визначальними є 
менш ніж для 1% мігрантів. 

У міждержавній міграції Харківської 
області з країнами СНД основною причи-
ною є родинні обставини. Так, у структурі 
прибуття дана причина є визначальною для 
77% емігрантів, а в структурі вибуття - для 
81%. Переїзд з метою навчання є основним 
для 7% емігрантів у структурі прибуття та 
для 4% іммігрантів у структурі вибуття. 
Зміна місця роботи є визначальною для 14% 
емігрантів у структурі прибуття та для 13% 
іммігрантів у структурі вибуття. 2% у стру-
ктурі прибуття становлять діти батьків-
емігрантів і 2% - у структурі вибуття. Решта 
причин визначальними є менш ніж для 1% 
мігрантів. 

У міждержавній міграції Харківської 
області з країнами Європи основною причи-
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ною також є родинні обставини. Так, у 
структурі прибуття дана причина є визнача-
льною для 79% емігрантів, а в структурі ви-
буття – для 84%. Переїзд з метою навчання 
є основним для 5% емігрантів у структурі 
прибуття та для 2% іммігрантів у структурі 
вибуття. Зміна місця роботи є визначальною 

для 14% емігрантів у структурі прибуття та 
для 13% іммігрантів у структурі вибуття. 
2% у структурі прибуття становлять діти 
батьків-емігрантів і 1% - у структурі вибут-
тя. Решта причин визначальними є менш 
ніж для 1% мігрантів. 

 

Рис. 1. Освітня структура мігрантів Харківської області 
(складено автором за даними [1, 2]) 
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Таблиця 1 
Освітній рівень мігрантів у Харківській області за 2001-2005 рр.  

(складено автором за даними [1, 2]) 

Прибуття Вибуття Сальдо Освіта мігрантів 
чол. жін. разом чол. жін. разом чол. жін. разом 

ВСЬОГО 116969 140893 257862 107820 130820 238640 9149 10073 19222 
Вища 23756 22746 46502 31016 28039 59055 -7260 -5293 -12553 
Незакінчена вища 2767 3447 6214 3436 4223 7659 -669 -776 -1445 
Середня спеціальна 22394 29243 51637 22334 30238 52572 60 -995 -935 
Середня загальна 61452 73321 134773 42622 54809 97431 18830 18512 37342 
Неповна середня 5298 8059 13357 5326 7681 13007 -28 378 350 
Початкова  1080 3555 4635 1045 3352 4397 35 203 238 
Без початкової 222 522 744 2041 2578 4619 -1819 -2056 -3875 
Кандидат наук 116 54 170 147 71 218 -31 -17 -48 
Доктор наук 22 6 28 34 9 43 -12 -3 -15 
Міські поселення 93410 112929 206339 84471 98728 183199 8939 14201 23140 
Вища 19867 18993 38860 27357 24270 51627 -7490 -5277 -12767 
Незакінчена вища 2256 2825 5081 3037 3582 6619 -781 -757 -1538 
Середня спеціальна 16180 21608 37788 16983 23255 40238 -803 -1647 -2450 
Середня загальна 50869 61253 112122 31283 39278 70561 19586 21975 41561 
Неповна середня 3485 5634 9119 3526 4741 8267 -41 893 852 
Початкова 620 2270 2890 612 1822 2434 8 448 456 
Без початкової 133 346 479 1683 1870 3553 -1550 -1524 -3074 
Кандидат наук 106 45 151 133 64 197 -27 -19 -46 
Доктор наук 20 5 25 29 9 38 -9 -4 -13 
Сільська 
місцевість 23559 27964 51523 23349 32092 55441 210 -4128 -3918 
Вища 3889 3753 7642 3659 3769 7428 230 -16 214 
Незакінчена вища 511 622 1133 399 641 1040 112 -19 93 
Середня спеціальна 6214 7635 13849 5361 6983 12344 853 652 1505 
Середня загальна 10583 12068 22651 11339 15531 26870 -756 -3463 -4219 
Неповна середня 1813 2425 4238 1800 3030 4830 13 -605 -592 
Початкова  460 1285 1745 433 1530 1963 27 -245 -218 
Без початкової 89 176 265 358 608 966 -269 -432 -701 
Кандидат наук 10 9 19 14 7 21 -4 2 -2 
Доктор наук 2 1 3 5 0 5 -3 1 -2 

 
У міждержавній міграції Харківської 

області з країнами Азії структура причин 
видозмінюється, і хоча основною причиною 
також є родинні обставини, проте значно 
зростає роль навчання. Так, у структурі 
прибуття родинні обставини є визначальни-
ми для 43% емігрантів, а в структурі вибут-
тя – для 59%. Переїзд з метою навчання є 
основним для 31% емігрантів у структурі 
прибуття та для 34% іммігрантів у структурі 
вибуття. Зміна місця роботи є визначальною 
для 7% емігрантів у структурі прибуття та 
для 6% іммігрантів у структурі вибуття. 

19% у структурі прибуття становлять діти 
батьків-емігрантів і лише 1% - у структурі 
вибуття. Решта причин визначальними є 
менш ніж для 1% мігрантів. 

У міждержавній міграції Харківської 
області з країнами Америки основною при-
чиною, як і для Європи, є родинні обстави-
ни. Так, у структурі прибуття дана причина 
є визначальною для 79% емігрантів, а в 
структурі вибуття - для 81%.  

Переїзд з метою навчання є основним 
для 8% емігрантів у структурі прибуття та 
для менше ніж 0,1% іммігрантів у структурі 
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вибуття. Зміна місця роботи є визначальною 
для 12% емігрантів у структурі прибуття та 
для 19% іммігрантів у структурі вибуття. 
1% у структурі прибуття становлять діти 

батьків-емігрантів, і менше 0,1% - у струк-
турі вибуття. Решта причин не є визначаль-
ними. 

 

 

Рис. 2. Географічна структура мігрантів Харківської області за головними  
причинами переїзду за 2000-2005 рр.(складено автором за даними [1, 2]) 

 



У міждержавній міграції Харківської 
області з країнами Африки основною при-
чиною також є навчання. Так, у структурі 
прибуття дана причина є визначальною для 
84% емігрантів, а в структурі вибуття – для 
63%. Переїзд за родинними обставинами є 
основним для 13% емігрантів у структурі 
прибуття та для 34% іммігрантів у структурі 
вибуття. Зміна місця роботи є визначальною 
для 1% емігрантів у структурі прибуття та 
для менше ніж 0,5% іммігрантів у структурі 
вибуття. 2% у структурі прибуття станов-
лять діти батьків-емігрантів і 3% - у струк-
турі вибуття. Решта причин визначальними 
є менш ніж для 1% мігрантів. 

Отже, Харківський регіон в основному 
є привабливим для мігрантів-студентів із 
країн так званого „третього світу” (Азія, 
Африка, Латинська Америка), тоді як Євро-
па та Америка є більш привабливими для 

мігрантів з Харківського регіону у контексті 
зміни місця роботи та професійного росту. 

Причини міжрегіональної міграції. 
Структура причин переїзду мігрантів у між-
регіональній міграції для Харківської обла-
сті показана на рис. 3. Так, у структурі при-
буття для 44% мігрантів визначальною при-
чиною є родинні обставини, для 43% - на-
вчання. Це дві головні причини. Діти бать-
ків-мігрантів становлять 8%, а 5% - це міг-
ранти, для яких причина переїзду пов’язана 
зі зміною місця роботи. 

У структурі вибуття головною є одна 
причина – родинні обставини (64% мігран-
тів). Серед інших причин структура розпо-
ділена таким чином: 11% - зміна місця ро-
боти, 10% - діти батьків-мігрантів, 9% - на-
вчання і 6% - комплекс інших причин, зок-
рема, досить поширеною причиною є ліку-
вання та догляд за хворими. 

 

 

Рис. 3. Загальна структура мігрантів у міжрегіональній міграції  
Харківської області за головними причинами переїзду в 2000-2005 рр.  

(складено автором за даними [1, 2]) 
 
Така відмінність у структурі 

пов’язана із вузівською спеціалізацією міста 
Харкова, який у структурі прибуття „притя-
гує” студентів, а потім „виштовхує” їх у 
пошуках роботи, що часто супроводжується 
зміною місця проживання, крім того, зрос-
тає роль родинних обставин. Проте у регіо-
нальному розрізі структура причин досить 
сильно відрізняється по регіонах.  

Так, за 2000-2005 роки з метою на-
вчання до Харкова найбільша кількість міг-
рантів прибувала із Донецької та Луганської 
областей (понад 8 тис. осіб кожна), крім 
них, з Полтавської і Сумської (понад 5 тис. 
осіб), а також з Дніпропетровської та АР 
Крим (понад 3 тис. осіб). А найменша кіль-
кість із західноукраїнських областей: Закар-
патської (211), Тернопільської (227), Черні-
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вецької (130), Івано-Франківської (287), 
Львівської (361). Так, ситуація пояснюється 
суто територіальними та культурно-
інформаційними факторами (просторова 
близькість і спільність або подібність куль-
турно-інформаційного середовища). Регіо-
ном притягання мігрантів-студентів для Ха-
рківської області є Донецька (3202 особи). 
Крім того, в певній мірі Дніпропетровська 
обл. (808), м. Київ (608), Полтавська обл. 
(593), АР Крим (553) (див. рис. 4). Варто 
зазначити, що з усіма регіонами України, 
крім столиці – м. Києва, Харківська область 
має позитивний баланс освітніх міграцій. 

Аналогічно ситуації з навчанням 
склалась ситуація і в зміні мігрантами Хар-
ківської області місця роботи. Так, з тих же 
Донецької, Луганської, Полтавської, Сумсь-
кої, а також в меншій мірі Дніпропетровсь-
кої областей – суміжних з Харківщиною ре-
гіонів - прибуває найбільша кількість тру-
дових мігрантів. Волинська, Рівненська, 
Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька – 
це ті ж області, звідки до Харківського регі-
ону прибуває менше всього трудових мігра-
нтів. Регіонами притягання трудових мігра-
нтів з Харківської області є переважно інду-
стріальні та індустріально-аграрні області: 
Донецька, Дніпропетровська, Полтавська – 
в першу чергу, крім того, Сумська, Луган-
ська області, м. Київ та АР Крим. З даними 
регіонами, Харківщина має негативне саль-
до трудових міграцій. Крім того, лише з 
Вінницькою, Чернівецькою та Івано-
Франківською областями Харківська об-
ласть має позитивне сальдо трудових мігра-
цій, з рештою ж областей негативне. 

З регіонами-сусідами, що є очевид-
ним і закономірним, Харківська область має 
і найвищий рівень інтенсивності міграцій-
ного обміну, причиною якого є родинні об-
ставини. Разом з тим високий рівень мігра-
ційного обміну спостерігається і з АР Крим, 
та м. Київ. 

Територіальна віддаленість Харківсь-
кої області із західноукраїнськими регіона-
ми зумовлює низьку кількість мігрантів за 
родинними обставинами. Крім того, сальдо 

міграцій за родинними обставинами у Хар-
ківській області є додатнім лише по відно-
шенню до 9 регіонів: переважно це західні і 
центрально-західні області України – Рів-
ненська, Вінницька, Хмельницька, Івано-
Франківська, Закарпатська, Львівська, а 
крім того, Одеська, Херсонська та Сумська 
області. Особливо ж негативним сальдо мі-
грацій за родинними обставинами є з АР 
Крим та Полтавською областями (більше 
ніж -1000 осіб), а крім них - з Донецькою, 
Запорізькою областями та м. Києвом. А 
надто позитивним – із Сумською та Львів-
ською областями. 

Найбільше дітей з батьками-
мігрантами прибуло з Донецької, Лугансь-
кої та Полтавської областей, а також Сумсь-
кої та Дніпропетровської. Найменша кіль-
кість дітей батьків-мігрантів припадає на 
західноукраїнські області. У цілому ж ситу-
ація з даною причиною переїзду тотожна 
ситуації загалом з родинними обставинами. 
Проте негативне сальдо міграції дітей бать-
ків-мігрантів Харківська область має лише з 
10 адміністративними регіонами, що свід-
чить про певну структурну зміну. 

Серед інших причин характерною, 
проте не досить значною для Харківського 
регіону, є вибуття населення з метою ліку-
вання та догляду за хворими, загалом саль-
до міграції за такою причиною складає -166 
осіб. З даної причини переважно виїжджали 
до суміжних адміністративних регіонів – 
Донецької, Полтавської, Луганської облас-
тей, АР Крим, а крім того, до Запорізької, 
Сумської областей та м. Києва. 

Специфічною є причина прибуття міг-
рантів внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, зокрема, такий міграційний потік іс-
нує з Житомирської, Рівненської та Черні-
гівської областей. Репатріація національних 
меншин, резервація біженців не є характер-
ними для Харківського регіону, проте є ха-
рактерним масовий процес нелегальної міг-
рації, що створює в Харківському регіоні 
зразок міграційного „відстійника”. Інші 
причини є менш визначальними. 



 

Рис. 4. Структура міграції Харківської області за основними причинами (складено автором за даними [1, 2]) 



Висновки. Для вирішення численних 
соціально-економічних проблем України, 
пов’язаних з внутрішніми та зовнішніми мі-
граціями потрібні комплексні дослідження 
вищезазначених проблем. Соціальна гео-
графія має всі можливості для дослідження 
міграційних процесів. Потребують особли-
вого вивчення методами та засобами соціа-
льної географії такі питання як: соціально-
географічні особливості міграцій в різних 
регіонах України, соціально-географічні 

проблеми українських діаспор в світі; в ко-
жному регіоні повинні бути організовані 
соціально-географічні дослідження проблем 
міграцій (вияв соціально-географічних фак-
торів, умов адаптації іммігрантів до життє-
діяльності в даному регіоні тощо); важливо 
вивчати вплив міграційних процесів на ста-
тево-вікову структуру населення та його ет-
нічний склад по регіонам України, особливу 
необхідність набуло вивчення міждержав-
них міграцій у прикордонні. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИВЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ  

РЕГІОНУ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

В статті розглятуто зміни переважаючих напрамків розвитку світової спільноти на різних територіа-
льних рівнях. Виявлена залежність тематики географічних досліджень від приорітетів розвитку в межах 
окремих етапів економічної історії. Відмічено тенденцію зростання ролі географічних досліджень на регіона-
льному рівні, особливо в плануванні розвитку території. 

Viktoriya Romashchenko. Evolution of the research problems of the region's priority development in 
socio-geographic studies. The article considers a shift in predominant development directions of the world community 
on different territorial levels. The dependence of the geographic research thematic area on priority development direc-
tions within the frames of particular stages in economic history is revealed. The tendency of an increase in the impor-
tance of geographic research on regional level, especially in the course of territory planning and development, is dis-
played. 

 
Світове співтовариство розвивається 

протягом багатьох тисяч років. Цей розви-
ток носить поступальний характер і ґрунту-
ється на виборі напрямку подальшого руху. 
Як правило, із загальної маси відбираються 
ведучі позиції, що займають головне поло-
ження в суспільстві (пріоритети) [24, с. 
586]. На їхній основі формується мета, до-
сягнення якої і визначає напрямок шляху 
розвитку суспільства в цілому чи окремих 
його одиниць (зокрема, територіальних). 

Пріоритети виникають на основі існу-
ючих потреб (і можливостей їхнього задо-
волення), що докладно вивчені економікою, 
психологією та філософією [5, 16, 34]. Саме 
тому еволюція у формуванні і вивченні 
пріоритетів найбільш чітко просліджується 
через призму економічних, психологічних і 
філософських навчань. 

Так, виходячи із синергетичної пара-
дигми, вся історія людства може бути поді-
лена на такі основні періоди: поступовий 
еволюційний розвиток – досягнення точки 
біфуркації – поява варіативності розвитку і 
т.д. Зазначені процеси постійно повторю-
ються, але щоразу вони здобувають новий 
якісний стан. Це зв'язано з тим, що суспіль-
ство – складна відкрита стаціонарна система 
[30], котрій притаманна властивість розвит-
ку (якісна зміна і поява нового). 

Можна припускати, що суспільство 
розвивається лінійно (діагонально вгору), 
хвилеподібно (хвилі Тоффлера), чи цикліч-
но (тобто розвиток складається з незавер-
шених циклів, що стоять один над іншим, 
причому новий цикл завжди доповнюється 
позитивними властивостями, таким чином, 
весь процес розвитку являє собою спіраль, 
що поступово розширюється догори). Але, 
незалежно від конфігурації траєкторії розвитку, у 
визначений момент з'являється перешкода, після 
подолання якої виникає безліч варіантів подаль-
шого шляху. 

Якщо весь історичний процес суспіль-
ного розвитку прийняти як єдине ціле, то, 
згідно з синергетичною парадигмою, посту-
повий еволюційний розвиток тривав з мо-
менту появи людини і, умовно, до 1945 ро-
ку. Саме в цей момент досягається точка 
максимуму у виділенні людини з тваринно-
го середовища. Людина може все, аж до са-
мознищення. Що і було виявлено при вибу-
ху атомних бомб у містах Хіросіма і Нага-
сакі. 

В.І. Вернадський припускав можли-
вість такого розвитку ситуації ще на почат-
ку XX ст.: «В геологічній історії біосфери 
перед людиною відкривається величезне 
майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде 
використовувати свій розум і свою працю 
на самознищення…»[6, с. 117]. 
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Усвідомлення того, що існуючий на 
той момент шлях розвитку рано чи пізно 
приведе суспільство до самознищення і по-
служило своєрідною точкою біфуркації. 

Світова суспільна система дуже скла-
дно організована, тому одночасно шлях її 
розвитку неможливо різко змінити з запере-
ченням усіх попередніх основних моментів, 
що передбачається в синергетичній паради-
гмі. Як і належить такій системі, по інерції 
вона продовжує розвиватися в заданому на-
прямку. Одночасно з цим у науці з'являють-
ся публікації, що обґрунтовують необхід-
ність зміни пріоритетів розвитку на всій те-
риторії планети [12, 28]. Здійснюються пе-
рші спроби практичного застосування ви-
сновків, отриманих різними науками, до те-
риторій різних ієрархічних рівнів. 

Більш докладно розглянути описаний 
вище процес, уточнити внесок окремих ав-
торів у визначення пріоритетів розвитку 
світового співтовариства в цілому й окре-
мих територій дозволяє історія економіки 
[2]. Це зв'язано з тим, що зміст і способи 
задоволення потреб будь-якої особистості, 
як стверджують А.М. Леонт’ев, А. Маслоу, 
В.П. Сімонов, об'єктивно обумовлені конк-
ретно-історичними особливостями даного 
суспільства: рівнем розвитку продуктивних 
сил і характером сформованих виробничих 
відносин [5]. Саме історія економіки приді-
ляє особливу увагу специфіці потреб, що 
формуються в періоди окремих суспільно-
економічних формацій. Їхні часові рамки 
дозволяють виділити наукові напрямки в 
географії, що проектують потреби на тери-
торію, виявляють можливості території і 
формують, таким чином, пріоритети тери-
торіального розвитку. 

Історики виділяють наступні суспіль-
но-економічні формації: первіснообщинна, 
рабовласницька, феодальна, капіталістична і 
комуністична [15, 23]. З визначеною част-
кою імовірності, можна припустити, що в 
даний час формується нова формація, що ми 
пропонуємо умовно позначити як «неокапі-
талістичну». Умовно, тому що в даний час 
вона ще не має наукового позначення ні у 

філософії, ні в економіці, хоча передумови 
до цього є. 

Під суспільно-економічною форма-
цією прийнято розуміти історичний тип 
суспільства, заснований на визначеному 
способі виробництва, що представляє со-
бою ступінь прогресивного розвитку 
людства [23, с. 35]. 

Первіснообщинна формація була пер-
шою в історії людства. Вона проіснувала 
кілька тисячоріч (приблизно до ІІІ тис. до 
н.е.) [23, 32]. У цей період примітивні зна-
ряддя виробництва вимагали спільної праці 
по добуванню життєвих засобів. Тому не 
було приватної власності на засоби вироб-
ництва. Переважала ранньоцивілізаційна 
форма неподільної влади – власність держа-
ви на суспільні ресурси [32]. Ведучими по-
требами цього часу спочатку були фізіоло-
гічні (таблиця 1). Пізніше стали з'являтися 
такі, як потреба в особистій безпеці і необ-
хідності бути суспільною істотою. Геогра-
фічно вплив цієї формації поширювався на 
невеликі за розміром території в окремих 
районах Землі, що володіли найбільш спри-
ятливими умовами освоєння (нині – архео-
логічні пам'ятники – стоянки первісної лю-
дини). Рівень господарського освоєння те-
риторії низький [32]. Пріоритети цього часу 
взаємозалежні. Перший з них – це продов-
ження людського роду. Другий – розширен-
ня границь життєвого простору (екстенсив-
ний прояв першого досвіду культивації рос-
лин і доместикації тварин). Географія як на-
ука в цей період не існувала. Примітивні 
географічні дослідження проявлялися в по-
шуку найбільш зручних територій для ве-
дення низькоефективного господарства (уз-
бережжя морів, долини рік). 

З розвитком продуктивних сил вироб-
ничі відносини первісного суспільства пере-
стали себе виправдувати. Суспільна влас-
ність поступилася місцем приватній власно-
сті на знаряддя і засоби виробництва, що 
має визначену автономію стосовно держав-
них інституцій [32]. На зміну первісному 
суспільству прийшла рабовласницька фор-
мація, а слідом за нею – феодальна (таблиця 
1). 

 



Таблиця 1.  
Кореляція пріоритетів розвитку з тематикою географічних досліджень на різних етапах суспільного розвитку 

Істо-
рич-
ний 
час 

Суспіль-
но-еконо-
мічна 

формація 

Характер вла-
сності на  
знаряддя і 
засоби  

виробництва 

Ведучі  
потреби 

Границі  
географічного 
поширення 

Пріоритети  
суспільного розвитку 

Тематика  
соціального 
замовлення 
на географіч-

ні  
дослідження 

Напрямки розвитку географічних 
досліджень 

Цивіліза-
ційні хвилі  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
До III 
тис. до 
н.е. 

Первіс-
нооб-
щинна 

Суспільна 
власність на 
знаряддя і за-
соби вироб-
ництва. Влас-
ність держави 
на суспільні 
ресурси. 

Фізіологічні 
В особистій 
безпеці. Бути 
суспільною 
істотою. 

Невеликі за роз-
міром тери-торії в 
окремих районах 
Землі. 
Рівень господар-
ського освоєння 
території низький. 

Продовження людсь-
кого роду. 
Розширення життєво-
го простору. 

– Досліджень у сучасному розумінні 
не було. 
Пошук нових, більш зручних тери-
торій.  

П
   е   р   ш

   а   

  

ІІІ тис. 
до н.е. 
– VI 
ст. н.е 

Рабовлас-
ницька 

Приватна 
власність на 
знаряддя і за-
соби вироб-
ництва, лю-
дей, що має 
обмежену  ав-
тономію що-
до державних 
інституцій 

Фізіологічні + 
Підвищення 
соціального 
статусу; 
Поліпшення 
матеріального 
добробуту + 
Духовний 
розвиток. 

Границі місцепе-
ребувань людини 
розширюються. 
Збільшується кі-
лькість ареалів 
розселення вели-
кого і середнього 
розміру. Малі 
ареали в Північ-
ній і Південній 
Америці, Австра-
лії й Океанії. 
Рівень господар-
ського освоєння 
території значно 
зростає за раху-
нок поступового 
удосконалення 
знарядь праці (пе-
рвинна інтен-
сифікація праці). 

Посилення могутності 
на державному рівні. 
На рівні окремих гро-
мадян – збагачення, 
залучення в приватну 
власність усе більшої 
кількості ресурсів 
(природних і людсь-
ких) 

Описання 
Землі. Вияв-
лення і вив-
чення терито-
ріаль-них 
розход-жень 
госпо-дарства 

Єдина недиференційована географія. 
Опис природи, господарства. Стра-
бон уперше висловив ідею про поділ 
країн на регіони. 

х    в   и    л   я 
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VI-VII 
ст. – 
поча-
ток 
XVIII 
ст. 

Феодаль-
на 

Приватна 
власність на 
знаряддя і 
засоби виро-
бництва з 
чіткою ієрар-
хічною струк-
турою.  

Духовний 
розвиток; 
збагачення і 
максимальне 
розширення 
своїх воло-
дінь, власної 
ресурсної 
бази за раху-
нок нових 
територій. 

Ненаселеними 
залишаються ли-
ше важкодос-
тупні регіони сві-
ту, а також ті, для 
яких харак-терні 
найбільш суворі 
фізико-
географічні умо-
ви. Рівень госпо-
дарського освоєн-
ня тери-торії зно-
ву зростає в зв'яз-
ку зі збільшенням 
продуктивності 
праці і необхід-
ністю залучення 
більшої кількості 
ресурсів у корот-
кий термін. 

Розвиток торгівлі, 
промисловості; поси-
лення екс-плуатації 
природних ресурсів; 
покорення сухопут-
них і морських прос-
торів; колоніалізм. 

Пізнання за-
кономірнос-
тей розвитку 
навколиш-
нього світу. 
Опис приро-
ди, еко-
номіки, сус-
пільства і по-
літики тери-
торій, перс-
пективних у 
плані розши-
рення воло-
дінь. Вивчен-
ня територій, 
з якими мож-
ливий вигід-
ний товарний 
обмін і тими, 
що мають пе-
реваги у ви-
робництві 
визначених 
товарів 

Методи географії використовуються 
в навігації. 
Докладні описові географічні робо-
ти. Особлива увага приділялася опи-
су географічного розподілу окремих 
ресурсів деяких держав. Географічні 
знання використовуються для при-
йняття управлінських рішень. Най-
більш відомі роботи Л. Гвіччардіні 
(описова) і Вареніуса (теорія, де осо-
блива увага звернена на те, які еле-
менти природи і суспільства повинні 
бути описані в географічній роботі)  

(Д
   о  і  н   д   у   с  т  р  і  а  л  ь  н  е 

  

 Поча-
ток 
XVIII 
ст. – 
80-90-
ті рр. 
XX ст. 

Капіта-
лістична 

Перевага 
приватної 
власності на 
знаряддя і 
засоби виро-
бництва. 
Елементи 
державної 
власності 
(стратегічні 
об'єкти). 

Залучення у 
виробництво 
все нових ре-
сурсів; «на-
жива» за ра-
хунок екс-
плуатації 
природи і лю-
дини. Вико-
ристання при-
роди лише як 
фактора ви-
робництва. 
Панування 
людини над 
природою. 

Усі континенти, 
за винятком Ан-
тарктиди. 
Рівень господар-
ського освоєння 
зростає: прак-
тично не залиша-
ється регіонів, де 
немає слідів гос-
подар-ської дія-
льності. 

Підпорядкування при-
роди людині; досяг-
нення максимуму 
прибутку з мінімаль-
ної за розміріом тери-
торії. Економіч-не 
зростання важли-віше 
захисту навколишньо-
го середови-ща.На За-
ході підси-люється ін-
терес до вивчення прі-
оритетів розвитку ре-
гіонів, у нас – пріори-
тети розвитку держа-
ви переважають над 
регіональними 

Вивчення 
природних і 
суспільних 
ресурсів пла-
нети, пізнан-
ня закономір-
ностей розмі-
щення під-
приємств, 
виявлення за-
лежності між 
розміщенням 
підприємств і 
одержанням 
прибутку. 

У західній географії – вивчення регі-
ону (І. Тюннен, А. Вебер, 
В. Кристаллер), антропогеографія 
(Ф. Ратцель). 
У вітчизняній – дослідження з роз-
витку і розміщення промисловості, 
районування території 
(М. В. Ломоносов, О. Гумбольдт, 
П. П. Семенов-Тян-Шанський і ін.). 
З'являються роботи про вплив люди-
ни на природу (Дж. П. Марш, 
О. І. Воєйков і ін.), охорону природи 
(У. Айзерд) 

с   у  с   п  і  л   ь   с   т   в   о) 

Д
    р   у   г   а  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поча-
ток 
XX ст. 
– 80-
90-ті 
рр. XX 
ст. 

Комуніс-
тична 

Суспільна 
власність на 
знаряддя і 
засоби виро-
бництва. 

Припинення 
експлуатації 
людини лю-
диною, забез-
печення рів-
ності в дохо-
дах і мате-
ріальних мо-
жливостях. 
Використання 
природи лише 
як фактора 
виробництва. 
Панування 
людини над 
природою. 

Велика частина 
Євразійського 
континенту.  
Рівень господар-
ського освоєння 
високий і продо-
вжує рости. 

Виробництво товарів 
у такому обсязі і за 
такою ціною, щоб 
кожний міг придбати; 
що підсилило пріо-
ритет підпорядку-
вання природи лю-
дині. Економічне зро-
стання важливіше 
захисту навколиш-
нього середовища. 
Пріоритети розвитку 
держави як єдиного 
цілого ставляться над 
пріоритетами розвит-
ку регіонів 

Пошук найбі-
льше еконо-
мічно вигід-
них схем роз-
міщення ви-
робництва 

Два основних напрямки: галузевий і 
районний (В.Е.Ден, М.М.Барансь-
кий, М.М. Колосовський, П.М.Алам-
пієв та ін.). Економічна оцінка при-
родних умов і ресурсів (І.В. Комар, 
О.О. Мінц). При плануванні прак-
тично не враховувався потенціал 
окремих регіонів. Дослідження ре-
зультатів перетворень географічного 
середовища. Розробка принципів і 
шляхів оптимізації навколишнього 
середовища (М.Ф.Реймерс, А.А.Де-
мерчі, О.Р. Короленко). Продов-
жується вивчення промисловості, 
сільського господарства (А.Т. Хру-
щьов, Н.О. Слука й ін.), насе-лення, 
районів (Е.Б. Алаєв, С.Я.Ним-мік, 
М.М. Паламарчук, О.І. Шаблій, 
Ю.Г. Саушкін і ін.) 

 

х  в  и  л  я      (І  н  д  у  с  т  р  і  а  л  ь  н  е 

Т
  р  е  т   я      х   в  и  л  я  

80-90-
ті рр. 
XX ст. 
– суча-
сність 

Неокапі-
талістич-
на 

Раціональне 
поєднання 
приватної і 
державної 
власності на 
знаряддя і 
засоби вироб-
ництва. 

Матеріальне 
збагачення, 
нагромаджен-
ня фінансово-
го капіталу. 
Духовне зба-
гачення. Еко-
логічно чисті 
ресурси,  то-
вари, послу-
ги. Взаємо-
зв'язок люди-
ни і природи. 
«Повага» до 
природи. 

Усі континенти, 
за винятком  Ан-
тарктиди, крім її 
прибережної час-
тини.  
Рівень господар-
ського освоєння 
гранично висо-
кий. 

Інтеграція, глобалі-
зація; раціональне ви-
користання ресурсів і 
умов природи для 
задоволення потреб 
нинішнього і май-
бутнього поколінь; 
виробництво еколо-
гічно чистих товарів. 
Захист навколиш-
нього середовища 
важливіше економіч-
ного росту. 

Розробка те-
риторіаль-них 
особли-
востей стій-
кого розвитку 

Зростає значення регіональних гео-
графічних досліджень. Вивчення 
екологічних аспектів розвитку 
(Л.І. Мухіна, М.М. Жимуринський, 
І. В. Гукалова й ін.). Вивчення проб-
лем розвитку сільського господарс-
тва, промисловості, транспорту пере-
носиться на регіональний рівень 
(С.І. Іщук, П.О. Масляк, М.Г. Нікіті-
на, М.В. Багров і ін.). Дослідження 
різних аспектів стійкого розвитку 
(Б.М. Данилишин, Л.М. Нємець, 
Я.Б.Олійник, М.В.Багров, С.І.Доро-
гунцов, О.Г.Шапар, М.М.Паламар-
чук, О.Г.Топчієв, І.Г.Черваньов і ін.). 
Географічні аспекти планування роз-
витку території (Н.Пістун, С.Карпен-
ко, М. Багров і ін.) 

 

с  у  с   п   і   л  ь   с   т   в  о) 

(П
ост інд уст ріальне суспільство) 



В існуючих умовах (низький рівень 
розвитку продуктивних сил, протидія при-
родних сил) єдиний спосіб виживання для 
держави – це виконання головної «економі-
чної функції» - функції організації суспіль-
них робіт [26, 32]. Так, з'явилися раби (крі-
паки – у феодальний час), позбавлені засо-
бів виробництва, і рабовласники (відповід-
но, феодали) – власники засобів виробницт-
ва. Основні потреби в даний період розріз-
нялися в залежності від положення в суспі-
льстві. У нижчого класу вони залишилися 
такими ж, якими були в первісному суспіль-
стві, за винятком знов сформованої потреби 
в підвищенні свого соціального статусу. У 
вищого класу, крім життєво важливих по-
треб, з'явилася потреба в підвищенні свого 
матеріального добробуту. Починається фо-
рмування духовної культури. Відношення 
людини до природи кардинально міняється 
[25, 27, 32].  

У період феодальної формації потреби 
зростають ще більше. Тепер навіть клас, 
нижчий за статусом, починає задумуватися 
про необхідність особистого розвитку і зба-
гачення. Верховенствуючий клас прагне 
удосконалення свого духовного розвитку і 
не просто збагачення, а максимального 
розширення своїх володінь і власної ресур-
сної бази за рахунок нових територій. Особ-
ливо яскраво це виявляється після настання 
етапу Великих географічних відкриттів. 
Границі місцеперебувань людини значно 
розширюються. Формується панойкуменна 
система взаємодії природи і суспільства 
(таблиця 1).  

На заході Старого Світу починає до-
мінувати перетворення природи. На сході – 
морально-етичні, філософські, релігійні на-
вчання створюють підстави для примирення 
з природою, досягнення гармонії [25]. Неза-
лежно від цього, основний пріоритет розви-
тку території поширюється на рівень усієї 
держави і являє собою посилення могутнос-
ті на державному рівні. У період феодальної 
формації пріоритетом стає розвиток торгів-
лі, пізніше, промисловості, посилення екс-
плуатації природних ресурсів, підкорення 
сухопутних і морських просторів. Виходячи 
з цього, як пріоритетний напрямок різко 
підсилюється колоніалізм – біотичні та мі-
неральні ресурси Нового Світу і Сходу усе 

більш відкрито привласнюються європейсь-
кими державами [25].  

У надрах філософії, як землеописання, 
зароджується географія. Спочатку, вона іс-
нує як знаряддя пізнання елементарних 
природних процесів і закономірностей. Піз-
ніше, «ресурсний» пріоритет створює необ-
хідність виявлення і вивчення територіаль-
них розходжень господарства. В єдиній, ще 
недиференційованій географії з'являються 
суспільно-географічні ідеї [27]. Як відзначає 
Ю.Г. Саушкін [27], Страбон у своїй «Гео-
графії» звернув особливу увагу на процес 
освоєння земель, описав окремі країни і їхні 
частини, вказуючи, що і де в них виробля-
ється, якими виділяються ресурсами і чим 
торгують. Вже тут з'являються думки про 
поділ країни на частини по «природним ме-
жам». У сучасному розумінні – думки про 
поділ на регіони. У феодальний час геогра-
фія найбільш стрімко розвивається в рамках 
навігації, підсилюється значення картогра-
фічних знань. У суспільстві поступово фор-
мується замовлення на докладний опис 
природи, економіки, суспільства і політики 
територій, що представляють собою плац-
дарм для розширення володінь (територіа-
льних, природно-ресурсних і т.п.). Не менш 
важливе вивчення територій, з якими мож-
ливий вигідний товарний обмін і територій, 
що мають переваги у виробництві визначе-
них товарів. Відповідно до соціального за-
мовлення, на початковому етапі феодально-
го періоду власне географічні дослідження 
мали місце лише в арабських країнах. В ін-
ших же, тільки в XV – XVI ст. з'являються 
перші описові роботи з географії. Найбільш 
відома з них – це «Описание Нидерландов» 
Л. Гвіччардіні [27]. У XVII ст. з'являється 
праця Вареніуса «Общая география» [27], де 
відзначені особливості територій, що обо-
в'язково повинні бути описані в географіч-
ній роботі. Географія стає наукою, що формує 
основу для прийняття управлінських рішень, 
задовольняючи, таким чином, пріоритети епохи 
колоніалізму. 

Згодом феодальні відносини ставали 
усе більшою перешкодою в розвитку про-
дуктивних сил, затримували їхній ріст. Ви-
никаючі фабрики і заводи мали потребу в 
кваліфікованих, необтяжених феодальними 
відносинами працівниках. Конфлікт між но-
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вими продуктивними силами і старими ви-
робничими відносинами привів до форму-
вання капіталістичної формації [23] (табли-
ця 1). В основу нових виробничих відносин 
лягла приватна капіталістична власність на 
засоби і знаряддя виробництва – фабрики, 
заводи, шахти і т.п., за винятком стратегіч-
них об'єктів, що, як і раніше знаходилися в 
державній власності [15, 23]. Підсилюється 
процес індустріалізації виробництва. Пізні-
ше цей період буде названий «індустріаль-
ним» [15, 37, 38]. У зв'язку з процессами, 
що відбувались в науці і виробництві різко 
підвищується обсяг споживаних ресурсів, 
зростає питома ресурсомісткість виробниц-
тва [25]. З'являється потреба в залученні у 
виробництво все нових ресурсів, потреба в 
«наживі» за рахунок нещадної експлуатації 
природи і людини. Процес залучення нових 
ресурсів у виробництво контролюється ба-
гатим класом. Географічно – залучені всі 
континенти за винятком Антарктиди (таб-
лиця 1). Найбільш важкодоступні райони 
інших континентів також поступово осво-
юються людиною. Рівень господарського 
освоєння значно зростає. Практично не за-
лишається регіонів, де не було б слідів гос-
подарської діяльності.  

Основний пріоритет у розвитку цієї 
формації – це підпорядкування природи 
людині (таблиця 1). Поводження кожного 
мотивується його особистими, егоїстичними 
інтересами; кожна економічна одиниця пра-
гне максимізувати свій доход на основі ін-
дивідуального прийняття рішень [15]. Най-
більший розвиток отримує впровадження 
науково-технічних нововведень. Пріорите-
том стає досягнення максимуму прибутку з 
мінімальної по розмірах території (за раху-
нок скорочення транспортних витрат). У 
суспільстві формується замовлення на ви-
вчення природних і суспільних ресурсів 
планети, на пізнання закономірностей роз-
міщення підприємств, на виявлення залеж-
ності між розміщенням підприємств і одер-
жанням прибутку. Тому в західній географії 
основна увага приділяється вивченню регі-
ону, що найбільш яскраво виявляється в ро-
ботах І. Тюннена, А. Вебера, 
В. Кристаллера, А. Льоша. У вітчизняній 
географії в цей період найбільш швидкими 
темпами ведуться дослідження з розвитку і 

розміщення промисловості, з'являються пе-
рші теорії районування. Відомі роботи в цих 
напрямках належать таким авторам, як 
В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, 
О. Гумбольдт, К. Арсен’єв, М. П. Огарьов, 
П. Гаків, П. П. Семенов-Тян-Шанський, 
Д. І. Менделєєв [27, 32, 35]. У західній гео-
графії розвиток цього напрямку мав місце в 
працях К. Ріттера, В. Готца, 
Г. Г. Чисхольма, В. Лаундхардта. Однак там 
теорія економічного районування не одер-
жала великого поширення. Розвивалася та-
кож антропогеографія (основоположник 
Ф. Ратцель), однак вона не задовольняла 
вимогам великих промисловців, що мали 
потребу в територіальному аналізі розвитку 
індустрії і транспорту [27]. Вже в цей період 
у географії з'являються роботи, присвячені 
аналізу впливу людської діяльності на при-
роду. До таких відносяться праці 
Дж. П. Марша, Д. І. Писарєва, Э. Реклю,  
І. І. Мечникова, П. О. Кропоткіна, 
А. И. Воєйкова [27, 32, 35]. Але на даному 
етапі пріоритети розвитку держави як єди-
ного цілого ставляться над пріоритетами 
розвитку її регіонів (таблиця 1).  

У зв'язку з протиріччями, що існували 
всередині капіталістичної формації і обме-
жували можливості деяких шарів населення, 
на початку ХХ ст. у ряді країн Східної Єв-
ропи й Азії з'являються передумови до ви-
никнення комуністичної формації (таблиця 
1). Тут переважаючою є суспільна власність 
на знаряддя і засоби виробництва. Основна 
потреба в цей період – припинення експлуа-
тації людини людиною, забезпечення рівно-
сті в доходах і матеріальних можливостях. 
У цьому і полягає основна загроза природі: 
виробництво такої кількості товарів, у та-
кому обсязі і за такою ціною, щоб кожний 
мав можливість придбати. Виникає пробле-
ма надвиробництва багатьох товарів, що по-
тім стають відходами, так і не знайшовши 
свого споживача. Ресурс же для їхнього ви-
робництва вже використаний і, у більшості 
випадків, його не можна відновити. У ре-
зультаті сформованих правил виробництва 
рівень господарського освоєння території 
зростає в значній мірі. Пріоритетом у рам-
ках цієї суспільної формації також є підпо-
рядкування природи людині, однак його 
вплив підсилюється в зв'язку з необхідністю 
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створення умов рівності між усіма суспіль-
ними одиницями. Г. М. Кржижановський, 
наприклад, розглядає природу не тільки як 
необхідний, але і як один з основних елеме-
нтів розвитку людства [10]. Основною осо-
бливістю комуністичної формації є те, що 
усі основні рішення, що стосуються обсягу 
використання ресурсів, структури і розподі-
лу продукції, організації виробництва, при-
ймаються центральним плановим органом. 
Виробництво здійснюється на основі дер-
жавних директив. За твердженням 
С. П. Москалькова основу планування скла-
дає тверде централізоване раціонування усіх 
видів ресурсів і керування народним госпо-
дарством за допомогою командно-
адміністративних методів [19]. На основі 
цього вже безпосередньо в держави форму-
ється замовлення на географічні досліджен-
ня. Ведучої є задача пошуку таких схем 
розміщення виробництва, що дозволять 
одержувати максимум прибутку при міні-
мальних витратах (транспортних, матеріа-
льно-ресурсних). При цьому розмістити ви-
робництво потрібно так, щоб його продук-
цією було зручно торгувати, а працездатне 
населення прилягаючої території було ціл-
ком зайняте у виробництві. У відповідь на 
дане замовлення у вітчизняній географії по-
чинають переважати два напрямки: галузе-
вий і районний. З'являються роботи 
В. І. Леніна, В. Е. Дена, І. М. Александрова, 
О. В. Чаянова, Б. М. Книповича, 
О. О. Рибникова, М. М. Баранського, 
А. Е. Пробста, М. М. Колосовського, 
П. М. Алампієва, Т. М. Калашникової, 
В. М. Четиркіна та ін.. Немаловажними є 
також висновки, зроблені в роботах 
І. В. Комара й О. О. Минця по економічній 
оцінці природних ресурсів і умов. Розробки 
в інших галузях суспільної географії велися 
слабко [14, 27], хоча деякі успіхи були досяг-
нуті у вивченні економіко-географічних про-
блем невиробничої сфери [10]. 

Основне досягнення цього періоду у 
формуванні чіткої системи планування роз-
витку. Однак ця система була й основною 
проблемою. По-перше, тому, що плануван-
ня велося з Центра, по-друге, - воно було 
орієнтовано на формування рівності можли-
востей у споживанні. Таким чином, можли-
вості (потенціал) окремих регіонів врахову-

вався недостатньо. Як така географія регіо-
нів складалася вже на пострадянському 
просторі, коли почалася трансформація гос-
подарських структур у нових економічних 
умовах. 

У результаті переваги характерних для 
капіталістичної і комуністичної формацій 
способів організації виробництва відбулося 
поглиблення соціально-екологічної кризи 
[20, 25, 29]. Пошук шляхів виходу з неї по-
чався ще в 50-ті рр. ХХ ст., після настання 
«точки біфуркації», тобто ще в рамках обох 
формацій. У цей період спочатку у високо-
розвинених капіталістичних, а потім і в со-
ціалістичних країнах, поряд із традиційни-
ми суспільно-географічними роботами з'яв-
ляються праці, що обґрунтовують необхід-
ність охорони природи, зміни способів і 
форм організації і розміщення виробництва. 
На заході продовжувачами ідей Дж. 
П. Марша стали Е. Ле-Руа, а пізніше 
У. Айзерд, що на початку 60-х рр. ХХ ст. 
запропонував використовувати принцип 
екологічної й економічної інтеграції в регі-
ональних передплановых дослідженнях [4].  

У вітчизняній географії наприкінці 50-
х рр. минулого століття однією з задач ста-
вилося дослідження результатів здійснених 
перетворень географічного середовища і 
народного господарства, здійснення науко-
вих спостережень і контролю над змінами 
географічного середовища в районах нового 
будівництва [1]. Тоді ж, за твердженням 
Т. Д. Александрової, з'являються перші про-
гнозні роботи на тему взаємодії суспільства 
і природи [1]. Аж до 70-х рр. географія існує 
як конструктивна наука, спрямована на роз-
робку проблем перетворення природи в ра-
мках економічних районів. Пріоритети роз-
витку окремих регіонів знов-таки залиша-
ються осторонь.  

У 1972 р. у Стокгольмі відбулася міжна-
родна конференція ООН «Людина і навколи-
шнє середовище», що заклала основи охорони 
навколишнього середовища на міжнародному 
рівні [8, 22, 30]. Велика територіально держава 
не могла залишатися осторонь. Однією з пер-
ших у Союзі на виклик світового співтоварис-
тва відреагувала географічна наука. Тому з се-
редини 70-х рр. основні задачі географії пред-
ставлені розробкою принципів і шляхів опти-
мізації навколишнього середовища; розкрит-
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тям механізмів стійкості і самовідновлення 
природного середовища для забезпечення но-
рмального життя людини; розробкою основ 
моніторингу навколишнього середовища, 
принципів і методів оцінки його антропоген-
них змін [1]. Такий напрямок географічних 
досліджень зберігався до 90-х рр. Його пред-
ставники М. М. Моісєєв, М. Ф. Реймерс, 
С. П. Горщиків [28], Б. В. Буркинський, 
О. О. Демерчі, В. Б. Нефедова, О. Р. Короленко 
[4, 12]. Пізніше відбувається деяке перетво-
рення даного напрямку, увага до нього підси-
люється. 

Паралельно з екологічним протягом 
усього цього періоду розвиваються і тради-
ційні напрямки такі як, наприклад: геогра-
фія промисловості, сільського господарства 
(О. Г. Омаровський, Г. І. Гладкевич, 
Т. М. Калашникова, А. Т. Хрущев, 
Н. О. Слука [9, 11]), географія населення, 
районна школа (Е. Б. Алаєв, В. К. Бугаїв, 
У. І. Мересте, С. Я. Ниммік, 
М. М. Паламарчук, Ю. Г. Саушкін, 
А. Т. Хрущев, О. І. Шаблій, А. Я. Якобсон).  

У географії промисловості вперше 
з'являються висновки про те, що в результа-
ті науково-технічного прогресу, що дозво-
ляє втягувати в оборот нові природні ресур-
си, поступово розширюються сировинна і 
паливно-енергетична бази, у зв'язку з чим 
підприємства промисловості як би звільня-
ються від впливу місцевих умов [9]. Таким 
чином, уже наприкінці 80-х рр. минулого сто-
ліття, напередодні розпаду Союзу пріоритет 
районної школи в географії відходить на дру-
гий план. Приходить усвідомлення того, що у 
виробництві і споживанні відбуваються про-
цеси, непідвласні вивченню з позицій теорії 
районування.  

Такий самий висновок напрошується 
при вивченні урядових програм середини 
80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. В них усе ча-
стіше говориться про те, що значення регіо-
нальних географічних досліджень повинне 
стати більш істотним у зв'язку зі зростанням 
ролі територіального планування і керуван-
ня, що повинно забезпечити раціональний 
територіальний поділ суспільної праці, 
більш гармонічний розвиток усіх союзних 
республік, подальші прогресивні зрушення 
в розміщенні продуктивних сил, що більш 
повно враховуватимуть територіальні особ-

ливості природних умов, наявність матеріа-
льних, трудових ресурсів, нарешті, поси-
лення комплексності розвитку і спеціаліза-
ції господарства республік і економічних 
районів [7, 18].  

У вивченні пріоритетів розвитку, пе-
редумов їхнього формування найбільш зна-
чимими стали роботи з методики розробки 
комплексних народногосподарських про-
грам, розробки галузевих (функціональних) 
напрямків у плануванні (Б. Г. Салтиков, 
О. Р. Рудник, О. О. Тихомиров, Д. 
О. Манцев, Г. Х. Попов, Б. О. Райзберг, 
Я. М. Уринсон [13]). 

Початок 90-х рр. стає переломним для 
світового співтовариства. «Зруйновано» 
один із двох ведучих економічних і полі-
тичних полюсів світу, границі вже існуючо-
го на заході процесу глобалізації значно 
розширюються. У цей період найбільш яск-
раво починають виявлятися ознаки постін-
дустріального (Д. Белл, Е. Тоффлер) чи ін-
формаційного суспільства (М. Кастельс). 
Починається формування, так званої, неока-
піталістичної формації на просторах усієї 
планети (таблиця 1).  

Для цього періоду характерно раціо-
нальне поєднання приватної і державної 
власності на знаряддя і засоби виробництва. 
Особливістю неокапіталізму є всілякі спро-
би накопичити капітал, але вже не натура-
льний, як це було в капіталізмі, а фінансо-
вий. Причому фінансовий капітал специфі-
чний тим, що натуральне виробництво зво-
диться до мінімуму, що може привести до 
економічного фіаско (зміст золота у валю-
тах не збільшується, як це було раніше). 
Основною потребою все-таки залишається 
матеріальне збагачення й усе більшу силу 
здобуває духовне збагачення нинішнього 
покоління. Поступове нагромадження фі-
нансового капіталу врівноважується нагро-
мадженням натурального капіталу. Важли-
вим стає збереження екологічних властиво-
стей природи в межах припустимих норм. І 
воно ж стає пріоритетом після Конференції 
ООН з навколишнього середовища і розвит-
ку, що відбулася в 1992 р. у Ріо-де-
Жанейро. Тоді вперше було обґрунтовано 
поняття «стійкий розвиток» і визнана необ-
хідність досягнення такого на всепланетар-
ному рівні. В результаті цього задоволення 
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потреби в збагаченні тепер підлягає контро-
лю з боку екологічних комісій, міжнарод-
них організацій і т.п. Таким чином, форму-
ється система, що не дає «збагаченню пере-
рости у виснаження». Тобто, у період нео-
капіталізму на загальному тлі пріоритету 
інтеграції і глобалізації з'являється пріори-
тет раціонального використання ресурсів і 
умов природи для задоволення потреб ни-
нішнього покоління, але зі створенням мо-
жливостей для задоволення таких самих по-
треб майбутніх поколінь. 

Задачі стійкого розвитку на кожномум 
з рівнів – глобальному, регіональному, ло-
кальному – мають свою специфіку, тому 
роль географії в розробці цієї проблеми над-
звичайно важлива [1]. 

На Заході парадигма стійкого розвитку 
відразу одержала підтримку й у населення й 
у наукових колах. На пострадянській тери-
торії це відбувалося поступово через кризи, 
що мали місце, і, у цілому, нестійкості соці-
ально-економічної обстановки. Так, прибли-
зно до середини 90-х рр. тут на першому 
місці стояло задоволення матеріальних по-
треб і, відповідно, пріоритетним був розви-
ток виробництва матеріальних благ. Пізні-
ше, і особливо зараз, стали з'являтися «еко-
логічні претензії» (Малюнок. 1). З'явилася 
потреба в чистому повітрі, воді, територіях 
з мінімальним техногенним навантаженням. 
Пріоритетним стає виробництво екологічно 
чистих продуктів, відведення під охорону і 
раціональне використання земель зі збере-
женими природними умовами.Відповідно до 
цього формується тематичне соціальне замов-
лення на географічні дослідження (таблиця 1). 
У відповідь на нього активізуються роботи, 
присвячені вивченню екологічних аспектів 
розвитку (О.Н. Грін, Л.І. Мухіна, 
М.М. Жирмунський). Зберігається інтерес до 
прогнозування природоохоронних проблем. 
Продовжується обговорення географічних 
проблем сільського господарства і промисло-
вості, але тепер вже з акцентом на окремі регі-
они [1]. 

Дослідження, проведені В.П. Нагірною і 
Л.Г. Руденко на початку третього тисячоріччя 
в Україні, лише підтверджують загальну кар-
тину [21]. У період з 1992 по 2002 рік у тема-
тиці дисертаційних досліджень на території 
нашої держави особливо виділялися дослі-

дження, що відносяться до соціальної сфери 
(П.С. Коваленко, Н.І. Фащевский , 
О.І. Доценко ), природокористування 
(О.Г. Мордвинов), еколого-економічних ас-
пектів суспільного розвитку (В.І. Малєва, 
І.В. Гукалова), структурного аналізу еконо-
міки в галузевому, функціональному і тери-
торіальному вимірах (С.І. Іщук, 
П.О. Масляк, О.У Заставецька, 
М.Г. Нікітіна, М.В. Багров). 

Особливу нішу сучасних географічних 
досліджень на території України формують 
роботи, присвячені різним аспектам стійкого 
розвитку. Так державні аспекти розглядають 
такі автори, як В.А. Барановський, 
З.В. Герасимчук, І.М. Грабинський , 
Б.М. Данилишин, С.О. Лісовський, 
Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, В.М. Трегобчук 
[36]. Регіонально-локальні аспекти стійкого 
розвитку розглядають М.В. Багров, 
В.В. Волошин, З.В. Герасимчук, 
М.І. Долишній, Л.У. Масловська, 
О.М. Невелівши, В.М. Трегобчук. Комплекс-
ному моделюванню процесів стійкого розви-
тку присвячені роботи таких авторів, як 
С.І. Дорогунцов, І.М. Ляшенко, 
О.Г. Осауленко, О.М. Ральчук, О.Г. Шапар, 
О.П. Голіков, К.А. Нємець, Я.Б. Олійник, 
М.М. Паламарчук, О.Г. Топчієв, 
О.М. Трофимов, І.Г. Черваньов [36]. 

Крім того, що особливо важливо, у да-
ний час в Україні, як і у світі, особливу актуа-
льність здобувають дослідження з проблем 
планування території, тобто, з правильної об-
лаштованості земної поверхні в кожній країні, 
кожнім регіоні, на кожній ділянці чи терито-
рії, акваторії [31]. Такий напрямок досліджень 
характерний для всього пострадянського про-
стору. 

Усе більша увага приділяється вивчен-
ню окремих регіонів. Це викликано необ-
хідністю визначення конкурентних переваг, 
без чого неможлива повноцінна участь у 
ринкових відносинах. Будь-який регіон у 
нових умовах може ефективно функціону-
вати тільки тоді, коли в максимальному 
ступені стане використовувати свій потен-
ціал і зовнішні умови, сприятливі для влас-
ного розвитку [3]. Найбільш повно розкрити 
можливості регіону покликані стратегії еко-
номічного розвитку окремих регіонів усере-
дині кожної країни. 
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Вже на початку 90-х рр. кілька регіонів 
нашої держави, що мають найбільш могут-
ню науково-дослідну базу, почали розробку 
концепцій соціально-економічного розвитку 
[33]. Серед них і Автономна республіка 
Крим. З тих пір інтерес географічних дослі-

джень попадає в площину стратегічного 
планування соціально-економічного розвит-
ку. Тут географія покликана грати одну з 
ведучих ролей, як найбільш інтегральна на-
ука, що розкриває закономірності взаємодії 
в системі «природа-соціум-виробництво». 

 

Малюнок 1. Модель еколого-економічничних пріоритетів розвитку регіону 
 

Найбільш розробленим напрямком у 
рамках використання географічного потен-
ціалу при прогнозуванні розвитку в україн-
ській географії є прогнозування на локаль-
ному рівні. Найбільш відомі в цьому напря-
мку роботи вчених Київського національно-
го університету, виконані під керівництвом 

М. Пістуна [17]. Крім них розробки такого 
рівня останнім часом активно ведуться під 
керівництвом С. О. Карпенко, М. В. Багрова 
в Центрі технологій стійкого розвитку при 
Таврійському національному університеті 
(таблиця 1). Активізується робота в прогно-
зному напрямку географії й в інших регіо-
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нах України, що говорить про перспектив-
ність даного напрямку. До того ж, у зв'язку 
з цим останнім часом з'являється усе більше 
географічних робіт, зв'язаних з описом і 
картографуванням різних соціально-
економічних, природних, екологічних явищ 
на регіональному, а не національному рівні. 

У зв'язку з тим, що в Україні продовжу-
ється перехід до ринкової економіки, дослі-
дження регіональних особливостей буде 
здобувати усе більшу актуальність. Таким 
чином, зараз найбільш важливим для гео-
графії є знаходження своєї ніші в актуаліза-
ції потенціалу регіонального розвитку при 
стратегічному плануванні. 
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УДК 911.3          Оксана Савюк 
 
ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УМОВИ ТА  
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
В статті проаналізовано вплив суспільно-географічних факторів (як от: положення відносно агроклі-

матичних районів, транспортний фактор, близькість до моря, віддаленість від обласного центру, відношення 
до державного кордону, етнічний склад населення) на умови та якість життя сільського населення Одеського 
регіону. 

Savyjk Oksana. Influence of the geographical factors on conditions and quality of life of the village 
population in the Odessa region. In clause the influence of the geographical factors (rule(situation) concerning 
climatic areas, transport factor, affinity of the sea, remoteness to the main centre) on conditions and quality of life of 
the village population is analysed. 

 
Історія досліджень. Головною перед-

умовою виникнення концепції «якості жит-
тя» в географії було становлення гуманісти-
чного напряму і зайняття ним статусу одно-
го з інтелектуально впливових напрямів цієї 
науки. Даний процес відноситься до 1960-
70-х років, це «був час, коли наука як така 
опинилася під загальною атакою через не-
можливість вирішити проблеми людини – 
більше того через її нездатність помітити 

людські проблеми». Саме тоді зріс інтерес 
до філософій, альтернативних до позитивіз-
му та марксизму та у тілі багатьох наук, в 
тому числі й географії; виникли нові напря-
ми досліджень, особливо таких, що центро-
вані на людину та її цінності. Гуманізація 
географії полягає в її акцентуванні на вирі-
шенні проблем, які мають життєво важ-
ливе для людини значення. Саме таке розу-
міння географії, як науки, що звернулася до 
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проблем людини й було передумовою поси-
лень досліджень в контексті концепції якос-
ті життя, яка вже набувала свого розмаху в 
економіці та соціології. 

Ще однією важливою віхою у форму-
ванні суспільно-географічного підходу до-
слідження якості життя є хорологічна пара-
дигма (започаткована І.Кантом та розвинена 
К.Ріттером та А.Геттнером), яка досліджує 
географічні об’єкти в просторі, що дозволяє 
аналізувати окремі компоненти якості життя 
населення на певній території та їх взаємо-
зв’язків. Хорологічний підхід – чи не єди-
ний в науці, де географія не має конкурен-
тів, що ще раз говорить про унікальність 
суспільно-географічного дослідження кон-
цепції якості життя населення. Продовжую-
чи екскурс в питанні зародження та еволю-
ції концепції в суспільній географії необ-
хідно відмітити такий важливий момент, як 
дослідження якості життя в контексті гео-
графічного детермінізму (підхід розвивали 
К.Ріттер, Г.В.Плеханов, Ф.Ратцель), що ви-
значає розвиток суспільства в залежності 
від природного середовища в якому воно 
проживає та формує відмінності в умовах 
життєдіяльності населення на різних тери-
торіях, що особливо актуально при дослі-
дженні сільського населення, розвиток яко-
го залежить від умов природного середови-
ща набагато більше ніж міського населен-
ня.[4, с.180] 

Постановка питання. Вивчення сіль-
ського населення в контексті концепції яко-
сті життя населення географами є недостат-
ньо розробленим питанням сьогодні, що по-
роджує його актуальність. Як об’єкт, сіль-
ське населення потребує розробку спеціаль-
них підходів до дослідження. При розробці 
концепції якості життя необхідно відмітити 
важливість таких суспільно-географічних 
факторів, як положення відносно агрокліма-
тичних районів, транспортний фактор, бли-
зькість до моря, віддаленість від обласного 
центру, відношення до державного кордону, 
етнічний склад населення на формування 
умов та якості життя сільського населення 
регіону. В цьому руслі і виконана дана ро-
бота. Головним завданням перед нами було: 
виявити вплив суспільно-географічних фак-
торів на умови та якість життя сільсько-
го населення, для прикладу було взято Оде-

ський регіон, як такий, де яскраво проявля-
ються фактори впливу державного кордону 
(область граничить з двома державами лише 
по суходолу), близькості моря, компактним 
проживанням тут болгарського, гагаузького, 
молдавського та ін. населення, тощо. 

Виклад основного матеріалу. Дослі-
джуючи якість життя сільського населення 
нами була запропонована методика, [3, с.43] 
що осягала такі компоненти як якість насе-
лення (демографічні показники, рівень здо-
ров’я, соціальні показники), добробут (за-
йнятість, прибутки та витрати, наявність та 
облаштованість житла), та комфортність 
середовища проживання (природність тери-
торії для землеробства, природно-ресурсний 
потенціал, інфраструктура, розселенські по-
казники). Якість життя сільського населен-
ня досліджувалася в рамках об’єктивної (з 
використанням об’єктивних показників) та 
суб’єктивно-психологічної моделі (з вико-
ристанням результатів опитування сільсько-
го населення, методом анкетування). На ос-
нові побудови інтегрального індексу (що 
об’єднує всі три блоки дослідження) була 
побудована картограма (рис.1.) якості життя 
сільського населення Одеського регіону. 

Відповідно завданню статті проаналі-
зуємо вплив окремих суспільно-
географічних факторів на умови життєдія-
льності та відповідно якість життя сільсько-
го населення області: 

Положення відносно агрокліматич-
них районів. Територію області за групою 
показників (температура, вегетаційний пе-
ріод, період активної вегетації, опади та гід-
ротермічний коефіцієнт) поділяють на чо-
тири агро кліматичні райони: крайній півні-
чний, північний, центральний та південний. 
За ступенем сприятливості природних умов 
з метою ведення особистого присадибного 
господарства для сільського населення кра-
щі умови мають крайній північний та півні-
чний райони. Важливим чинником ведення 
сільського господарства в центральному та 
південну районах виступає зрошення. На 
даний час, в умовах затяжної економічної 
кризи зрошення земель різко скоротилось: 
більшість господарств неспроможні розпла-
чуватись за воду для поливу. Даний фактор 
виступає як дестимулятор формування тут 
високого рівня добробуту та якості життя 
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сільського населення. Проте, спостерігаєть-
ся зворотна тенденція, концентрація сільсь-
кого населення тут вища, чим в середньому 
по області, а в деяких районах вона є мак-
симальною (група приміських: Овідіополь-
ський, Біляївський, Комінтернівський, Роз-
дільнянський та придунайських Ізмаїльсь-

кий, Ренійський, Болградський, Кілійський 
районів). За окремим компонентами якості 
життя, саме ці райони мають найкращі по-
казники: чотири приміських, група приду-
найських районів, та Білгород-
Дністровський. 

 

 
Рис.1. Якість життя сільського населення Одеського регіону 

 
Особливе значення для розвитку сіль-

ського населення відіграє транспортний 
фактор. Наявність автошляхів з твердим 
покриттям та залізниці можуть надати бі-
льші можливості населенню для здійснення 
поїздок, наприклад з метою збуту власної 
сільськогосподарської продукції в місті чи 
здійсненні торгівлі вздовж трас (особливо 
державного та міждержавного значення); 
близькість автошляхів до сільських населе-
них пунктів часто пришвидшує, а іноді й 

удешевляє отримання тих чи інших послуг. 
Мережа шляхів загального користування в 
області становить 8,2 тис. км., з них з твер-
дим покриттям – 7,4 тис. км., у тому числі 
1,5 тис. км. автошляхів загального значення. 
Область має розвинену мережу залізниць, 
протяжністю 1100 км, з них 670 км елект-
рифіковано. Жителі сільських населених 
пунктів, що знаходяться недалеко від заліз-
ниці мають додаткові можливості зайнятос-
ті.[1, с. 90] 
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Як показали результати дослідження 
найбільший серед перелічених факторів 
вплив має близькість до обласного центру. 
Сільське населення, що проживає в примі-
ській зоні має ряд переваг: 
o Можливості збуту сільськогосподарсь-

кої продукції в місті; 
o В приміських районах зберігаються ат-

рибути благоустрою: оснащення газо-
проводом, центральним водопостачан-
ням опаленням та ін.; 

o Кращі можливості отримання послуг 
вищих рангів – потрібно витрачати ме-
нше зусиль та коштів, чим для населен-
ня, що проживає на великій віддалі від 
центру. 

o Формування часто міського способу 
життя на приміських територіях, через 
процеси урбанізації. 
Починаючи з 1990-х років минулого 

століття для сільського населення характер-
ний позитивний механічний приріст. Така 
дуже незвичайна для демографів тенденція 
посилюється абсолютним скороченням на-
селення міст, включаючи саму Одесу. Дана 
явище викликане соціально-економічною 
кризою в державі; населення переміщується 
в село в зв’язку з дороговизною життя в мі-
сті. Механічний приріст сільського насе-
лення в 2006 році склав 1,6 0/00 проти -20/00 в 
1990 році. Але така ситуація спостерігається 
не в усіх районах області, найбільш приваб-
ливими для іммігрантів є райони приміської 
та приморської смуги Одещини, що пояс-
нюється впливом обласного центру та моря. 

Так, в 2006 році додатні сальдо мігра-
ції в Овідіопольському районі було +34,3 
0/00, Комінтернівському – +14,8 0/00, Розді-
льнянському – +12,30/00, тоді як для районів 
північної та центральної частини області 
характерне негативне сальдо міграції, най-
нижчим воно було в Миколаївському – - 
12,9 0/00, Фрунзівському – -8,40/00 районах. 

Абсолютне зростання чисельності 
сільського населення в 2006 році відбувало-
ся лише в приміських районах: Овідіополь-
ському (33,50/00), Комінтернівському 
(9,20/00), Роздільнянському (4,90/00) та Білго-
род-Дністровському районі приморської 
смуги області (0,70/00). Вплив міграційного 
приросту проявляється в нівелюванні 
від’ємної динаміки природного приросту і в 

невеликому зростанні чисельності сільсько-
го населення деяких (а саме районів при-
морської смуги та приміських) районів. 

Як бачимо великий вплив на форму-
вання високої якості життя сільського насе-
лення має фактор близькості моря. Розви-
ток рекреаційних зон надає певних переваг 
для сільського населення створенням робо-
чих місць, правда дещо сезонного характе-
ру. Також розвиток цих зон компенсує нега-
тивні явища урбанізації, разом з тим є, в 
свою чергу, є результатом впливу урбаніза-
ційних процесів, через поширення міського 
способу життя серед сільського населення 
адже комфортність часто дорівнюється мі-
ському комфорту. Ще одним позитивним 
фактором є зайнятість населення в портах. 
За даними якості життя п’ять приморських 
районів Одещини: Овідіопольський, Комін-
тернівський, Білгород-Дністровський, Тата-
рбунарський та Кілійський мають високі 
показники окремих компонентів якості жит-
тя (окрім Татарбунарського, який відстає за 
рівнем здоров’я населення та комфортності 
середовища проживання). 

Проживання на території населення 
різних національностей в свою чергу може 
впливати на формування тут відповідної 
якості життя. Так, за національним складом 
Одеська область помітно відрізняється від 
інших областей України. в її межах прожи-
ває понад 100 національностей і народнос-
тей, причому особи некорінної національ-
ності становлять 37% населення. При пере-
важній більшості українців, які утворюють 
титульну націю, тут проживають так звані 
національні меншини, найбільша частка їх 
це росіяни, болгари, молдовани, гагаузи, 
тощо. Найбільша різноманітність в націона-
льному складі спостерігається в межиріччі 
Дністра і Дунаю (колишня Бессарабія, 
возз’єднана з УРСР в 1940 році). [1, с.48] В 
придунайській зоні більш сприятлива демо-
графічна ситуація, що зумовлено тим, що 
тут досить помітна частка етнонаціональних 
груп, таких як болгари, молдовани, гагаузи, 
де збереглися ще традиції багатодітності, 
саме тут спостерігаються найнижчі показ-
ники розлучуваності, та висока частка насе-
лення працездатного віку, що сформувала 
тут демографічний потенціал для відтво-
рення населення. Після аналізу результатів 
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опитування сільського населення, були 
зроблені висновки, що найбільш задоволені 
свої м життям, можливостями ведення при-

садибного господарства та життям в цілому 
було саме населення даного субрегіону. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті аналізуються сучасні стан та проблеми професійно-технічної освіти Харківського регіону за 
останні роки. Подано стислий аналіз основних соціально-географічних показників професійно-технічної освіти 
області. 

Вирченко П.А. Социально-географическая характеристика системы профессионально-
технического образования в Харьковской области на современном этапе развития общества. В статье 
анализируются современное состояние и проблемы профессионально-технического образования в Харьковской 
области за последние годы. Подан сжатый анализ основных социально-географических показателей профес-
сионально-технического образования в области. 

Virchenko P.A. Social-geographic characteristic of the system of  vocational education formation of the 
Kharkov area on the modern stage of the development our society. In the article modern state and problems of the 
vocational education of the Kharkov area is analysed. The compressed analysis of  basic social-geographic indexes of  
the vocational education  is given.  

 
Актуальність теми дослідження. На 

сучасному етапі суспільно-економічних пе-
ретворень, які останнім часом відбуваються 
в нашій країні, важливе місце займає про-
блема забезпеченості національної економі-
ки висококваліфікованими фахівцями, здат-
ними прискорити  науково-технічний про-
грес, забезпечити зростання економічного і 
соціального розвитку держави та підвищити 
загальний добробут населення. Вирішити 
цю проблему допоможе гнучка та адаптова-
на до сучасних реалій ринкової економіки 
система професійно-технічної освіти, яка є 
базисом не тільки науково-технічного та 
соціально-технологічного розвитку суспіль-
ства, а й основою вдосконалення суспільно-
го виробництва в цілому. 

Але за роки незалежності в системі 
професійної підготовки нашої держави від-

булися суттєві зміни, які автор намагався 
проаналізувати у даному дослідженні.  

Метою даної статті є суспільно-
географічний аналіз основних соціально-
географічних показників системи професій-
но-технічної освіти Харківської області. 
Виходячи з поставленої мети, було сформу-
льовано наступні завдання: 

- проаналізувати правове поле, у яко-
му функціонує професійно-технічна освіта; 

- розглянути сучасний стан розвитку 
системи професійно-технічної освіти Харкі-
вщини; 

- провести порівняння окремих соціа-
льно-географічних показників системи про-
фесійно-технічної освіти області за період з 
1990/1991 до 2007/2008 навчальних років. 

Як свідчить аналіз попередніх дослі-
джень питанням становлення і розвитку те-
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орії, принципів підготовки кваліфікованих 
робітничих кадрів присвячені праці В. Ба-
лушка, А. Веселова, Н. Падуна, М. Пузано-
ва, Г. Терещенка, Г. Ясніцкого, В. Радченка, 
О. Щербака тощо. Зазначеними вище авто-
рами розроблені окремі аспекти діяльності 
системи підготовки робітничих кадрів на 
різних етапах її розвитку, але соціально-
географічні дослідження стосовно функціо-
нування системи професійно-технічної осві-
ти, особливо на регіональному рівні, потре-
бують подальшої розробки. 

Викладення основного змісту дослі-
дження. Перехід від командно-
адміністративної системи господарювання 
до ринкової  продовжувався достатньо три-
валий час і супроводжувався структурною 
перебудовою всіх галузей суспільного ви-
робництва, у тому числі й освітнього ком-
плексу. Значних змін у цих трансформацій-
них процесах зазнала й система професійно-
технічної освіти як держави в цілому, так і її 
регіонів.  

Підґрунтям для нормального функціо-
нування будь-якої галузі господарства є чіт-
ко визначена та врегульована законодавча 
база. Задекларована у головному Законі 
України, побудова незалежної, демократич-
ної, соціальної, правової держави [4, с. 4], 
потребує відмови від командних методів 
управління та широке впровадження ринко-
вих механізмів господарювання, а також 
приведення законодавства нашої держави 

до принципів демократії і міжнародного 
права . 

  На сьогодні професійно-технічна 
освіта (ПТО) України має сформовану зако-
нодавчу основу, яка ґрунтується на Консти-
туції України і складається з Закону Украї-
ни «Про освіту», Закону України «Про про-
фесійно-технічну освіту» та інших норма-
тивно-правових актів та міжнародних дого-
ворів України, затверджених Верховною 
Радою. Законодавством України професій-
но-технічна освіта визначається як складова 
системи освіти, яка «…забезпечує здобуття 
громадянами професії…, допрофесійну під-
готовку, перепідготовку і підвищення ква-
ліфікації працівників…» [3, с. 30]. 

Станом на початок 2007/2008 навчаль-
ного року (н. р.) в Харківській області фун-
кціонували 58 професійно-технічних навча-
льних закладів [6, с. 24], за кількістю яких 
наша область займала п’яте місце в Україні, 
поступаючись Донецькій, Луганській, Дніп-
ропетровській та Львівській областям (див. 
таблицю 1). Найбільша кількість закладів 
професійно-технічної освіти в Харківській 
області припадала на 1995/1996 навчальний 
рік і становила 63 одиниці [8, с. 450]. Слід 
також зазначити, що половина закладів 
професійно-технічної освіти Харківщини 
(29 з 58) розташовані в обласному центрі. 
Динаміку кількості професійно-технічних 
навчальних закладів (ПТНЗ)  нашої області 
за період незалежності демонструє діаграма 
на рисунку 1. 
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Рис. 1. Динаміка кількості професійно-технічних навчальних закладів Харківської області  

за період з 1990/1991 до 2007/2008 н. р. (побудовано за даними [7]) 
 

Тенденцію до зменшення кількості за-
кладів професійно-технічної освіти Харків-
щини можна було б пояснити тим, що час-
тина колишніх ПТУ перейшла до складу 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акре-
дитації. Та, на жаль, їх кількість теж не зро-
сла, а, навпаки, скоротилась з 49 (у 
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1990/1991 н. р.) до 37 (у 2007/2008 н. р.) 
одиниць.  

За роки незалежності суттєвих змін за-
знали й кількісні показники наповнюваності 
закладів професійно-технічної освіти облас-
ті. Якщо в 1990/1991 навчальному році чи-
сельність учнів та слухачів у закладах ПТО 

складала більше 33 тис., то у 2007/2008 н. р. 
вона скоротилась більше ніж на 14 тис. і до-
рівнювала 18,6 тис. Динаміку кількості уч-
нів та слухачів у закладах професійно-
технічної освіти Харківщини за останні ро-
ки демонструє графік на рисунку 2. 
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Рис. 2. Динаміка кількості  учнів та слухачів у закладах професійно-технічної освіти  

Харківської області за період з 1990/1991 до 2007/2008 н. р. (побудовано за даними [7]) 
 

Зменшення кількості учнів та слуха-
чів, на нашу думку, ніяк не пов’язане зі 
зниженням попиту на спеціалістів, яких го-
тують заклади профтехосвіти. Навпаки, на 
ринку праці сьогодні відчувається значний 
дефіцит фахівців робітничих професій. За-
води, за інформацією начальника Харківсь-
кого обласного центру зайнятості, 
«…вишикувалися в чергу – і просять тока-
рів, слюсарів, ливарників, верстатників, 
електриків...» [10].  

За даними обласної служби зайнятості 
населення в Харківській області, станом на 
кінець 2007 року, банк вакансій налічував 
125 тис. вільних робітничих місць, які були 
заявлені від 17 тис. працедавців [5]. Підпри-
ємствам області в 2007 році було потрібно 
більше 2,5 тис. токарів, 955 фрезерувальни-
ків, 474 шліфувальники, 310 операторів то-
карних верстатів з числовим програмним 
забезпеченням. Але закладами професійно-
технічної освіти області в 2007 році було 
випущено лише 15 токарів-
фрезерувальників і 16 токарів-слюсарів по 
ремонту автомобілів. Професійно-технічні 
навчальні заклади області не випустили жо-
дної групи слюсарів по механоскладальним 
роботам і машиністів крану [5]. Це в той 
час, коли Харківщина спеціалізується на 
машинобудуванні й гостро потребує фахів-
ців зазначених вище професій. У структурі 

вакансій ринку праці нашого регіону робіт-
ничі професії досягають майже 70 відсотків, 
але попит підприємств сьогодні можна за-
довольнити тільки на 25 %. Деякі статисти-
чні показники діяльності закладів професій-
но-технічної освіти окремих регіонів Украї-
ни, у тому числі і Харківщини станом на 
початок  2006/2007 н. р., демонструє табли-
ця 1. 

Наведені в таблиці дані свідчать про 
те, що за кількістю учнів та слухачів у за-
кладах професійно-технічної освіти наша 
область займає восьме місце в Україні, про-
пустивши вперед регіони з нижчим, ніж на 
Харківщині, рівнем індустріалізації (Вінни-
цьку, Запорізьку та Луганську). Така ситуа-
ція з підготовки фахівців робітничих профе-
сій не може втішати, бо для сталого зрос-
тання суспільного виробництва регіону по-
трібно мати стабільне забезпечення не тіль-
ки матеріальними, а й трудовими ресурса-
ми, які відповідають сучасним вимогам ри-
нку праці. У 2007 році з 29704 випускників, 
які закінчили 9 класів, у Харківській області 
тільки 12, 4 % (3691 особа) продовжили на-
вчання у закладах ПТО [7, с. 7], в той час як 
у Луганській області аналогічний показник 
складав 27,3 %, у Тернопільській – 22,2 %, у 
Вінницькій – 19,0 %, у Донецькій – 17,9 %, 
у Львівській – 17,4 %. 



Таблиця 1 
Деякі статистичні показники діяльності закладів професійно-технічної освіти окремих  

регіонів України станом на початок 2006/2007 н. р. (побудовано за даними [7])  

Регіон Кількість 
закладів 
всього 

(одиниць) 

Частка від 
загальноук-
раїнської  

кількості (%) 

З них заклади, 
які готують ро-
бітників з на-
данням повної 

загальної  
середньої освіти 

Кількість учнів, 
слухачів всього 

(осіб) 

Відсоток від за-
гальноукраїнсь-
кої чисельності 

учнів,  
слухачів (%)  

Україна  1022 100 844 454352 100 
Донецька обл. 120 11,7 100 49801 11,0 
Луганська обл. 81 7,9 73 32513 7,2 
Дніпропетров.обл. 68 6,7 63 34382 7,6 
Львівська обл. 62 6,1 53 32113 7,1 
Харківська обл. 58 5,7 44 19581 4,3 
Запорізька обл. 44 4,3 40 20440 4,5 
Вінницька обл. 38 3,7 30 19992 4,4 
м. Київ 31 3,0 25 21009 4,6 
Чернівецька обл. 16 1,6 15 7693 1,7 
м. Севастополь 6 0,6 5 3241 0,7 

 
Зменшення кількості учнів та слухачів 

у закладах професійно-технічної освіти, на 
нашу думку, пов’язане не тільки з сучасною 
демографічною ситуацією (за розрахунками 
автора чисельність випускників шкіл у Хар-
ківській області буде скорочуватись до 2020 
року [2, с. 66]), а також зі зростанням пре-
стижу вищої освіти, небажанням сучасної 
молоді займатися фізичною працею, неефе-
ктивною державною і регіональною політи-
кою у сфері зайнятості населення, недоста-
тньою інформованістю випускників шкіл, 
щодо потреб сучасного ринку праці, слаб-
кою роботою відповідних служб у напрямку 
професійної орієнтації серед школярів та 
абітурієнтів, низькою матеріальною та соці-
альною мотивацією майбутніх фахівців з 
боку роботодавців тощо. 

Важливою проблемою у подальшому 
розвитку професійно-технічної освіти за-
лишається застаріла матеріальна база закла-
дів ПТО та низький рівень фінансування 
цієї галузі освітнього комплексу. За даними 
статистики, за останні п’ять років (2002-
2006 рр.) видатки на профтехосвіту зали-
шаються стабільно на рівні 1,2 % від зага-
льних видатків держбюджету [7, с. 1], при 
постійному зростанні витрат на комунальні 
послуги, заробітну плату персоналу та по-
стійну інфляцію. Така ситуація не дозволяє 
закладам професійно-технічної освіти онов-

лювати матеріальну і навчальну базу та го-
тувати спеціалістів, які б відповідали вимо-
гам  сучасного ринку праці. У деяких закла-
дах ПТО майбутніх механізаторів до цих пір 
готують на списаних «Нивах», а слюсарів – 
на зношених верстатах. Але навіть цей ме-
талобрухт обходиться закладам ПТО неде-
шево, оскільки щорічно держава стягує за 
нього чималий податок. Сучасна техніка і 
устаткування існують в учбових кабінетах 
більшості професійно-технічних закладів 
виключно на плакатах. За величезне везіння 
вважається поїздка слухачів ПТО на вистав-
ки, де демонструється сучасна техніка та 
обладнання. Саме там викладач може дійсно 
ознайомити своїх підопічних із сучасними 
технічними новинками. 

Ще однією проблемою профтехосвіти 
є кадрове забезпечення. За статистичними 
даними на початок 2006/2007 н. р. навчаль-
но-виховний процес у закладах  ПТО здійс-
нював 1951 працівник, з яких: 714 виклада-
чів (36,6 %) та 891 майстер виробничого на-
вчання (45,7 %) [6, с. 13]. Але більша части-
на  викладачів професійно-технічної освіти  
досягли пенсійного віку. Молоді наставники 
не йдуть працювати у заклади ПТО, бо рі-
вень їхньої заробітної плати залишається 
одним із нижчих в освітній галузі, а, як ві-
домо, економічні стимули залишаються го-
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ловним важелем прийняття рішень для бі-
льшої частини індивідів. 

Окрім освітньої, заклади професійно-
технічної освіти виконують сьогодні ще і 
важливу соціальну функцію. Для дітей-
сиріт або дітей з малозабезпечених сімей 
колишні ПТУ – мало не єдиний шанс отри-
мати хоч якусь спеціальність. 

У 2006/2007 н. р. у закладах ПТО на-
вчалось 3070 дітей пільгових категорій, се-
ред яких: 

• учнів-сиріт – 847; 

• учнів з обмеженими можли-
востями – 330; 

• дітей з малозабезпечених сі-
мей – 1733; 

• дітей-чорнобильців -160 осіб 
[6, с. 13]. 

У віковій структурі учнів та слухачів 
навчальних закладів професійно-технічної 
освіти Харківської області значно перева-
жають особи у віці від 15 до 18 років (див. 
діаграму на рис. 3).  
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Рис 3. Розподіл учнів та слухачів професійно-технічних  закладів освіти Харківської області 

за віком станом на початок  2006/2007 н. р. (побудовано за даними [7]) 
 

У статевій структурі учнів та слухачів 
навчальних закладів професійно-технічної 
освіти нашої області спостерігається значне 
переважання хлопців над дівчатами. Станом 
на кінець 2007 року в закладах ПТО Харкі-
вщини навчалося 7732 дівчини, що складає 
39,5 % від загальної кількості осіб, які на-
вчалися в закладах профтехосвіти. 

У Законі України «Про професійно-
технічну освіту» зазначено, що «…система 
професійно-технічної освіти складається з 
професійно-технічних навчальних закладів 
незалежно від форм власності та підпоряд-
кування, що проводять діяльність у галузі 
професійно-технічної освіти…, або забезпе-
чують підготовку кваліфікованих робітни-
ків» [9].  

До професійно-технічних навчальних 
закладів, згідно з Законом України «Про 
освіту», належать: 

- професійно-технічне училище відпо-
відного профілю; 

- професійне училище соціальної реа-
білітації; 

- вище професійне училище; 
- професійний ліцей; 

- професійний ліцей відповідного 
профілю; 

- професійно-художнє училище; 
- художнє професійно-технічне учи-

лище; 
- училище-агрофірма; 
- вище училище-агрофірма; 
- училище-завод; 
- центр професійно-технічної освіти;  
- центр професійної освіти; 
- навчально-виробничий центр; 
- центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів; 
- навчально-курсовий комбінат; 
- навчальний центр; 
- інші типи навчальних закладів, що 

надають професійно-технічну освіту або 
здійснюють професійно-технічне навчання 
[3, с. 31].  

У Харківській області станом на поча-
ток 2006/2007 навчального року заклади 
ПТО здійснювали навчання за 143 професі-
ями та 4 спеціальностями [6, с. 13]. Серед 
типів професійно-технічних навчальних за-
кладів у нашій області переважали профе-
сійні ліцеї, яких нараховувалось 40. Більш 
детальну інформацію про кількісні показни-



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 216 - 

ки типового складу ПТНЗ Харківщини по- дає діаграма на рисунку 4. 
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Рис. 4. Розподіл професійно-технічних навчальних закладів Харківської області за типами  

навчальних закладів станом на початок  2006/2007 н.  р. (побудовано за даними [6]) 
 

У територіальній структурі закладів 
професійно-технічної освіти Харківщини 
лідирує обласний центр, який значно випе-
реджає за кількістю закладів ПТО інші ад-
міністративні одиниці області. Як уже за-
значалось, у місті Харкові розташовано 29 
закладів професійно-технічної освіти та ще 
2 функціонують у Харківському районі, ін-
ші  27 закладів ПТО розташовані в інших 
містах та районах області, серед яких 6 ве-
дуть професійну підготовку при установах 
виконання покарань. Кожний ступінь на-
вчання у професійно-технічному навчаль-
ному закладі має теоретичну і практичну 
завершеність і «…підтверджується присво-
єнням випускникам (учням) освітньо-
кваліфікаційних рівнів "кваліфікований ро-
бітник", "молодший спеціаліст" згідно з на-
бутими професійними знаннями, уміннями і 
навичками…» [9]. Більш детальну інформа-
цію про територіальну структуру та напря-
мки підготовки в навчальних закладах 
профтехосвіти області подає таблиця 2. 

Дані таблиці 2 свідчать про те, що на 
території 12 адміністративно-
територіальних  одиниць області взагалі 
відсутні заклади професійно-технічної осві-
ти, а в переважній більшості районів, де такі 
заклади функціонують,  готують спеціаліс-
тів вузької спеціалізації - для сільського го-
сподарства та агропромислового комплексу. 
Незважаючи на це, проблема забезпечення 
професійними кадрами у сільській місцево-
сті залишається актуальною, не зважаючи 
на значну кількість навчальних закладів, які 
готують фахівців для цієї галузі економіки. 
На нашу думку, це пов’язано з тим, що пе-

реважна більшість випускників аграрних 
ліцеїв не поспішає повертатися в село, а пі-
сля отримання диплому продовжують на-
вчання в інших навчальних закладах (доста-
тньо часто не за тим профілем по якому 
отримана попередня освіта) або намагають-
ся працевлаштуватися в місті за будь-яким  
фахом, з надією залишитись там на постійне 
проживання.  

Висновки. На сучасному етапі соціа-
льно-економічних перетворень в Україні 
взагалі та в Харківському регіоні зокрема  
важливе значення має забезпечення відпові-
дних галузей економіки висококваліфікова-
ними, мобільними на ринку праці робітни-
ками, особливо робітничих професій. Саме 
таких фахівців готують освітні заклади сис-
теми професійно-технічної освіти, яка в да-
ний час переживає не легкі часи.  

Важливою умовою подальшого розви-
тку профтехосвіти є сформована законодав-
ча база. Але не зважаючи на цю обставину, 
у даній галузі освітнього комплексу існує 
безліч проблем та протиріч, які потребують 
найшвидшого вирішення. Серед них, на на-
шу думку, найважливішими є наступні: 

• низький рівень фінансування закла-
дів професійно-технічної освіти, який не 
дозволяє оновлювати матеріально-технічну 
та навчальну базу, що, у свою чергу, веде до  
зниження загального рівня підготовки май-
бутніх робітників; 

• зменшення загальної кількості закла-
дів ПТО та контингенту учнів і слухачів в 
них веде до дисбалансу на ринку праці, і це 
при тому, що в останні роки стрімко зростає 
попит на фахівців робочих спеціальностей; 



Таблиця 2 
Територіальна структура та спеціалізація навчання закладів професійно-технічної освіти  

Харківської області станом на кінець 2006/2007 н. р. (побудовано за даними [1]) 

Адміністративна одиниця Кількість  
закладів ПТО 

Напрямки підготовки 

Всього по області 58  
м. Харків 29 Спеціалісти машинобудування, електротехнічної, 

легкої, харчової, поліграфічної промисловості, 
хлібопекарського виробництва, автомобільного та 
залізничного транспорту, будівництва, зв'язку, 
комунального господарства та побутового обслу-
говування, торгівлі та громадського харчування,  
соціальної реабілітації, фінансового та бухгалтер-
ського обліку,  комп’ютерних технологій та з ре-
монту  автотранспорту 

Первомайська міськрада 1 Дані відсутні 
Чугуївська міськрада 2 Спеціалісти АПК 
Балаклійський р-н 1 Спеціалісти АПК 
Барвінківський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Богодухівський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Вовчанський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Дворічанський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Дергачівський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Зміївський р-н. 1 Спеціалісти в галузі енергетики 
Золочівський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Ізюмський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Кегичівський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Красноградський р-н. 1 Дані відсутні 
Краснокутський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Куп’янський р-н. разом  
з міськрадою  

2 Спеціалісти АПК та будівництва 

Лозівський р-н. разом  
з міськрадою  

2 Спеціалісти АПК та залізничного транспорту 

Нововодолазький р-н. 1 Спеціалісти АПК 
Харківський р-н 2 Спеціалісти АПК та залізничного транспорту  
Шевченківський р-н. 1 Спеціалісти АПК 
При установах виконання  
покарань 

6 Дані відсутні 

 
• у межах 12 адміністративно-

територіальних одиниць Харківської області 
взагалі відсутні заклади професійно-
технічної освіти, а ще в 15 районах області 
функціонує тільки по одному закладу ПТО; 

• для більшості районів Харківщини, 
де функціонують навчальні заклади проф-
техосвіти, характерна однобока спеціаліза-
ція у підготовці фахівців; 

• проблемним питанням залишається  
також кадрове забезпечення навчальних за-
кладів професійно-технічної освіти та віко-
ва структура викладачів і майстрів вироб-

ничого навчання, більша частина яких дося-
гла пенсійного віку тощо. 

Проведене дослідження ще раз підтве-
рджує актуальність тих проблем, які сього-
дні стоять перед системою професійно-
технічної освіти нашої області зокрема, та 
України в цілому, від вирішення яких зале-
жить майбутнє процвітання нашого регіону 
і держави. Представлене дослідження не 
може вважатись завершеним і потребує по-
дальшої розробки, чим і займається автор.  
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ 
(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
В статті розглянуто особливості  зовнішньоторговельної діяльності Харківського регіону. Проведено 

аналіз основних показників експорту та імпорту області. Розглянуто зовнішньоторговельні зв’язки Харківщи-
ни з іншими країнами та регіонами світу. На основі проведеного дослідження визначена роль зовнішньої торгі-
влі у соціально-економічному розвитку регіону. 

Ganna Kuleshova. The foreign trade of border region (for example of  Kharkiv region). In this article the 
main aspects of the foreign trade of Kharkiv region have been studied. The results of export and of import are analyzed. 
The foreign links of Kharkiv region with the other countries and regions of the world have been considered. On the ba-
sis of the investigation we arrived at the conclusion about the role of the foreign trade in the region development. 
 

Актуальність дослідження. Активі-
зація взаємовигідних відносин між Украї-
ною та іншими країнами і регіонами світу, 
збільшення обсягів зовнішньоекономічної 
діяльності, зокрема зовнішньої торгівлі її 
регіонів є стратегічним  напрямком розвит-
ку держави в цілому. 

Регіони України являються складови-
ми господарського комплексу країни та ві-
діграють вагому роль у формуванні потоків 
товарів та послуг. Розвиток світового гос-
подарства та сучасних інтеграційних проце-
сів вимагає детального аналізу стану участі 
регіонів у міжнародному поділі праці на ос-
нові виявлення специфіки їх зовнішньотор-
говельних зв’язків. Особливо це стосується 
прикордонних регіонів, оскільки вони віді-
грають роль базових у формуванні співробі-
тництва із суміжними країнами. 

Важливою особливістю прикордонних 
регіонів є їхня віддаленість від центральних 
ринків країни та близькість до ринків сусід-
ніх держав, що надає їм певної специфіки у 
формуванні зовнішньоторговельних 
зв’язків. 

Для прикордонних регіонів характерна 
своєрідна специфіка зовнішньоторговель-
них зв’язків, яка проявляється у їхній гео-
графічній та товарній структурах, значній 
залежності від політичних орієнтирів краї-
ни, співвідношення бар’єрної та контактної 
функцій державного кордону. Тому особли-
вої актуальності набуває питання аналізу 
зовнішньої торгівлі прикордонного регіону 
в контексті виявлення конкурентних пере-
ваг та сталого розвитку території, що зумо-
вило вибір теми даної роботи. Актуальність 
дослідження також обумовлено необхідніс-
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тю виявлення пріоритетів зовнішньоторго-
вельної співпраці Харківської області з ін-
шими країнами та регіонами світу, зокрема 
з Російською Федерацією. 

Мета дослідження – аналіз зовніш-
ньої торгівлі Харківської області, як прико-
рдонного регіону України у часовому та те-
риторіальному аспектах, виявлення особли-
востей географічної та товарної структури 
експортно-імпортних операцій та їх впливу 
на соціально-економічний розвиток терито-
рії. 

Об’єкт дослідження – зовнішньотор-
говельні зв’язки Харківської області. 

Предмет дослідження – особливості 
та специфіка експорту та імпорту товарів 
Харківського регіону України, як прикор-
донного. 

Аналіз попередніх досліджень. Важ-
ливість наукових досліджень у сфері зовні-
шньоторговельних зв’язків прикордонного 
регіону характеризується значним масивом 
публікацій з даної тематики. Зокрема, пи-
таннями теорії та практики зовнішньоеко-
номічної діяльності та транскордонного 
співробітництва прикордонних регіонів за-
ймаються такі вітчизняні та закордонні нау-
ковці, як А. Балабанов, І. Балабанов, Л. Ва-
рдомський, А. Голіков, М. Долішній, О. 
Жулканич,  В. Колосов, О. Кірюхін, П. Лу-
цишин, Ю. Макогон, Н. Мікула, В. Пила, 
С. Пирожков, І. Сторонянська, П. Черномаз 
та ін. Зважаючи на значні доробки у сфері 
вивчення різнобічних аспектів зовнішньої 
торгівлі, все ж таки аналіз регіонального 
сегменту експортно-імпортних операцій 
України залишається актуальним питанням 
наукових досліджень в умовах розширення 
інтеграційних процесів та забезпеченні ста-
лого розвитку прикордонних територій та 
України в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Хар-
ківська область являється одним з 19 при-
кордонних регіонів України, межує з Росій-
ською Федерацією та займає 6,8% прикор-
донної площі України. Територія області 
має 450 км державного кордону, що стано-
вить 23,4% від загальної довжини сухопут-
ного російсько-українського кордону, чим 
визначається значний рівень розвитку зов-
нішньоторговельних зв’язків саме з регіо-
нами Російської Федерації. 

Серед головних чинників, які обумов-
люють специфіку географічної та товарної 
структуру експорту та імпорту товарів Хар-
ківського регіону слід назвати економіко-
географічне та транспортно-географічного 
положення, особливості історико-
господарського освоєння та спеціалізації 
господарства області, рівень розвитку рин-
кової інфраструктури тощо. 

Територія регіону характеризується 
сусідським положенням щодо Російської 
Федерації, а саме межує з Бєлгородською 
областю, яка демонструє за останні роки 
стійку позитивну динаміку соціально-
економічного зростання, а тому виступає 
вигідним партнером у зовнішньоторговель-
ній діяльності.  

Харківський регіон має густу транспо-
ртну мережу. Через територію області про-
лягають важливі залізничні та автомобільні 
магістралі які з’єднують південні регіони 
України з Російською Федерацією та харак-
теризують транзитний потенціал Харківщи-
ни. 

Харківська область входить до складу 
історико-етнографічної землі – «Слобожа-
нщини», що зумовлює розвиток поряд з 
економічними зв’язками тісних етнічних, 
наукових, культурних, побутових стосунків 
з регіонами Росії. 

Харківщина впродовж тривалого часу 
розвивалася як внутрішній регіон Радянсь-
кого Союзу, що значно вплинуло на встано-
влення коопераційних зв’язків з регіонами 
Росії та країнами СНД, визначило спеціалі-
зацію господарства. Регіон мав чітку орієн-
тацію на російський ринок, що суттєво 
вплинуло на сучасний стан географічної 
структури його експорту та імпорту.  

Сьогодні Харківська область являється 
потужним промисловим центром України, в 
економіці якого ведучі позиції займають 
галузі сектору високих технологій, а саме 
машинобудування, верстатобудування, при-
ладобудування, авіаційна, фармацевтична 
промисловості, які визначають товарну 
структуру експорту регіону. Розвиток зов-
нішньоторговельних зв’язків регіону відбу-
вається в рамках виконання «Регіональної 
програми розвитку експортного потенціалу 
Харківської області у 2007-2008 роки», за-
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твердженою Харківською обласною радою 
у 2005 році [6]. 

Незважаючи на важливість збільшення 
зовнішньої торгівлі послугами як загально-
світової тенденції, на сьогодні найбільшу 
питому вагу у зовнішньоторговельних 
зв’язках Харківського регіону займає торгі-
вля товарами (87,1%). 

У 2007 році зовнішньоторговельний 
оборот Харківської області склав 3 млрд. 
435,9 млн. дол. США. Експортні поставки 
становили 1 млрд. 147,4 млн. дол. США, ім-
портні надходження - 2 млрд. 288,5 млн. 

дол. США. Впродовж 2007 року суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності Харківсь-
кого регіону експортували продукцію до 
101 країни світу, імпортні товари надійшли 
до підприємств із 106 країн. У 2007 році 
експортні операції здійснювали 938 підпри-
ємств регіону, імпортні товари отримано 
1388 підприємствами області [5, 6]. 

Питома вага Харківщини у зовнішній 
торгівлі товарами України у 2007 році ста-
новила по експорту 2,3 % (7 місце в країні), 
по імпорту – 3,8% (7 місце серед регіонів 
України) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Місце Харківської області серед регіонів України  

за показниками зовнішньої торгівлі товарами у 2007 році * 
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м
лн

.д
ол

. С
Ш
А

 

у 
%

 д
о 
за
га
ль
но

го
 

об
ся
гу

 

М
іс
це

 с
ер
ед

 р
е-

гі
он

ів
  У

кр
аї
ни

 

 

м
лн

.д
ол

. С
Ш
А

 

у 
%

 д
о 
за
га
ль
но

го
 

об
ся
гу

 

М
іс
це

 с
ер
ед

 р
ег
і-

он
ів

 У
кр
аї
ни

 

Україна 49248,1 100  Україна 60669,91 100  
Донецька 10663,7 21,7 1 м. Київ 23936,4 39,5 1 
Днiпропетровська 9816,7 20,0 2 Днiпропетровська 5221,4 8,6 2 
м. Київ 5329,3 11,0 3 Донецька 4243,9 7,0 3 
Запорiзька 4325,2 9,0 4 Запорiзька 3559,2 5,9 4 
Луганська 3963,7 8,1 5 Київська 2596,4 4,3 5 
Полтавська 2142,0 4,4 6 Одеська 2543,9 4,2 6 

Харкiвська 1147,4 2,3 7 Харкiвська 2288,5 3,8 7 
Закарпатська 1129,8 2,3 8 Закарпатська 1552,5 2,6 8 
Миколаївська 1102,5 2,3 9 Луганська 1484,5 2,4 9 
Одеська 1101,4 2,2 10 Львiвська 1454,7 2,4 10 
Львiвська 1026,9 2,1 11 Волинська 1057,9 1,7 11 
Івано-Франківська 1005,5 2,1 12 Полтавська 899,5 1,5 12 
Київська 750,8 1,5 13 Івано-Франківська 789,0 1,3 13 
Черкаська 689,5 1,4 14 Миколаївська 533,9 0,9 14 
Сумська 682,0 1,4 15 Черкаська 494,9 0,8 15 
Вiнницька 485,9 1,0 16 Рiвненська 390,6 0,6 16 
Автономна 
Республiка Крим 463,0 1,0 17 Сумська 374,5 0,6 17 

Волинська 422,4 0,9 18 Хмельницька 330,6 0,5 18 
Житомирська 405,1 0,9 19 Вiнницька 305,6 0,5 19 
Рiвненська 384,7 0,8 20 Житомирська 294,7 0,5 20 
Чернігівська 362,5 0,8 21 Чернігівська 284,6 0,5 21 

Хмельницька 336,7 
0,7 22 

Автономна 
Республiка Крим 

266,8 0,4 22 

Херсонська 325,8 0,7 23 Херсонська  189,2 0,3 23 
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Кiровоградська 272,5 0,6 24 Кiровоградська 176,0 0,3 24 
Чернiвецька 157,4 0,3 25 Тернопiльська 168,6 0,3 25 
Тернопiльська 125,0 0,3 26 Чернiвецька 133,7 0,2 26 
м. Севастополь 109,1 0,2 27 м. Севастополь 51,8 0,1 27 

1 – з урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої 
* складено автором за даними [5] 
 

Аналізуючи динаміку показників зов-
нішньої торгівлі товарами Харківської об-
ласті (рис. 1), можна зробити висновок, що 
для регіону характерне поступове зростання 
зовнішньоторговельного обороту та значне 
збільшення негативного сальдо зовнішньої 
торгівлі, починаючи з 2004 року. Так, у по-
рівнянні з 2000 роком експорт товарів у 
2007 році збільшився на 72,5%, імпорт – на 
80,3%, у тому числі у співвідношенні з 2005 

роком експорт виріс на 37,1%, імпорт – на 
31,3%. Найбільший приріст імпортних над-
ходжень спостерігався  у період 2004 – 2005 
рр. (30,3%), що призвело до стрімкого зрос-
тання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі 
(- 699,9 млн. дол. США). Найбільшу питому 
вагу у імпортних надходженнях займала 
продукція, спрямована на переоснащення 
основних фондів ведучих підприємств регі-
ону. 
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Рис. 1 Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами Харківської області  
за період 1996 – 2007 рр. (побудовано автором за даними [3, 4, 5]) 

 
Характерною тенденцією у 2007 році є 

приріст експортних поставок на 22,6% (у 
2006 – 18,8%) та зниження темпів приросту 
від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі у 2,3 
рази у порівнянні з 2006 роком. 

Головними партнерами України у екс-
порті товарів є країни Європи та Азії, на до-
лю яких у 2006 році припадало 54,3% екс-
портних поставок (рис 2.), а у 2007 році – 
51%, тоді як частка експорту до країн СНД 
у 2006 році становила 32,5% (у 2007 році – 

37,8%). У той же час, експортний потенціал 
Харківської області значною мірою орієн-
тований на торгівлю з країнами СНД, частка 
яких у зовнішній торгівлі товарами регіону 
у 2006 році складала 75,7% (рис. 2), а у 2007 
році досягла 80%. Як для України в цілому, 
так і для Харківської області у 2007 році ха-
рактерна тенденція зростання експорту до 
країн СНД, та його зменшення до країн Єв-
ропи. 
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Рис. 2 Розподіл зовнішньої торгівлі товарами України та Харківської області у 2006 році  

за регіонами світу (побудовано автором за даними [5, 6]) 
 
В цілому для України поряд із знач-

ною долею (44,8%) імпортних надходжень з 
країн СНД, потужні позиції займають Євро-
па та Азія (37,3% та 13,5% відповідно). В 
імпорті товарів Харківської області найбі-
льшу питому вагу займають країни СНД, 
частка яких становить більше половини усіх 
імпортних надходжень регіону. Із країн Єв-
ропи та Азії у 2006 році здійснювалось 
41,1% імпорту (рис. 2).Частка інших регіо-
нів світу у імпорті товарів як України, так і 
Харківської області незначна. Так, на країни 
Америки припадає 3,2% імпорту товарів 
України, Африки – 1%, Австралії та Океанії 
– 0,2% та 6,5% 0,9% і 0,1% відповідно імпо-
ртних надходжень до Харківщини (рис. 2). 

У 2007 році для Харківської області 
характерна тенденція збільшення імпорту з 
країн СНД та Європи, в цілому по Україні 
імпортні надходження з країн СНД дещо 
знизилися (на 2,6%) та відбувається приріст 
імпорту з країн Європи та Азії. 

Головним торговельним партнером 
Харківської області залишається Російська 
Федерація, на яку припадає майже половина 
всіх експортно-імпортних операції регіону. 
Експорт товарів до Російської Федерації у 
2007 році збільшився майже по всім групам 
товарів і склав 52,6%, імпорт становив 
44,9% від сумарних імпортних надходжень 
регіону. 

Серед країн Європи найбільші обсяги 
експорту та імпорту належать Німеччині, 
Італії, Польщі, Литві, до яких у 2007 році 
здійснювалося близько 60% експортних по-
ставок регіону [5]. 

Товарна структура експорту Харківсь-
кої області (рис. 3) тісно пов’язана із спеці-
алізацією господарства регіону і характери-
зується суттєвим домінуванням  продукції 
машинобудівної галуззі (механічне облад-
нання, машини, устаткування та механізми, 
транспортні засоби та шляхове обладнання), 
яка  у 2007 році становила 50,5% експорту 
регіону (рис. 3).  
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Рис. 3 Товарна структура експорту товарів Харківської області у 2007 році  
(побудовано автором за даними [5]) 

 
У цілому товарна структура експорту 

Харківщини відповідає загальносвітовим 
тенденціям зростання експорту товарів з 
високою доданою вартістю. До того ж, від-
бувається розширення продажу на зовніш-
ніх ринках вже конкурентоспроможної про-
дукції харківських виробників (будівельних 
матеріалів та кераміки, продуктів харчуван-
ня, текстилю, взуття),  яка не була раніше 

характерною для регіону, що свідчить про 
диверсифікацію експорту.  

У технологічній структурі експортних 
поставок Харківської області домінує висо-
котехнологічний сектор, питома вага якого 
становить 52,3% від загального обсягу екс-
порту. Для порівняння, в середньому по 
Україні частка продукції високотехнологіч-
ного сектору в експорті становить тільки 
18,1% (рис. 4). 
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Рис. 4 Технологічна структура експорту України та Харківської області у 2007 році  
(побудовано автором за даними [5]) 

 
Продукція даного сектору (електричні 

машини і устаткування, наземні транспортні 
засоби, котли, машини, апарати і механічні 
пристрої, фармацевтична продукція, прила-
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ди і апарати) вимагає впровадження іннова-
ційних технологій на підприємствах області 
для збереження конкурентоспроможності на 
світовому ринку та утриманні лідерства у 
структурі експорту Харківщини [5]. 

У загальній вартості експортних по-
ставок у 2007 році друге місце займає про-
дукція галузей, що відносяться до сектору 
середніх технологій (харчова, легка, полі-
графічна, хімічна та нафтохімічна промис-
ловості, виробництво деревини та виробів з 
неї). Загальна частка цього сектору стано-
вить 37,7% від обсягу експортних поставок 
Харківської області [5]. 

10% та третє місце у експорті Харків-
щини належить товарам сектору низьких 
технологій, до якого відносяться видобу-
вання енергетичних та неенергетичних ма-
теріалів, виробництво неметалевих мінера-
льних виробів, металургія та оброблення 
металу, виробництво та розподілення елект-
роенергії, газу та води. У порівнянні з 2005 
роком частка цього сектору у торгівлі Хар-
ківського регіону на зовнішніх ринках зрос-
ла на 48% [5].  

Провідне місце у товарній структурі 
імпорту Харківського регіону займають на-
земні транспортні засоби, котли, машини, 
апарати і устаткування, полімерні матеріа-
ли, пластмаси, каучук. Частка цієї продукції 
у імпортних надходженнях області стано-
вить 42%. 

У 2007 році помітно збільшився ім-
порт фармацевтичної продукції (на 13,1% 
більше, ніж у 2006 році), що пояснюється 
розширенням мережі аптек та приватних 
фірм, які імпортують субстанції для вигото-
влення ліків з інших країн світу, а саме з 
Індії, Йорданії, Німеччини, Китаю, Росії та 
ін. [5]. 

Для Харківської області на даному 
етапі розвитку продуктивних сил характер-
на тенденція технічного переоснащення ви-
робництва з урахуванням сучасних вимог 
світової економіки, що підтверджується 
зростанням випереджаючими темпами ім-
портних постачань, в першу чергу комплек-
туючих, устаткування, машин та обладнан-
ня для галузей промисловості з країн Євро-
союзу та Російської Федерації.  

При аналізі зовнішньої торгівлі Хар-
ківської області застосовано розрахунки ко-

ефіцієнтів покриття імпорту експортом та 
збалансованості зовнішньоторговельної дія-
льності, які характеризують співвідношення 
експорту та імпорту регіону та дають мож-
ливість прийняття рішення щодо пріорите-
тів подальшого розвитку експортно-
імпортної діяльності. 

Коефіцієнт покриття імпорту експор-
том визначається відношенням експорту до 
імпорту. При ефективних зовнішньоторго-
вельних відносинах даний коефіцієнт буде 
більшим за одиницю [1]. 

Коефіцієнт збалансованості зовніш-
ньоторговельної діяльності розраховується 
як співвідношення сальдо зовнішньої торгі-
влі та зовнішньоторговельного обороту та 
включає в себе оцінку рівня двосторонніх 
зовнішньоторговельних зв’язків. Зазначе-
ний коефіцієнт змінюється від -1 до 1 та при 
збалансуванні обсягів експорту та імпорту 
стає близьким до нуля. Крім цього, якщо 
даний коефіцієнт із знаком «-», то у зовніш-
ній торгівлі перевищує імпорт. чим ближче 
значення коефіцієнту до -1, тим більша не-
збалансованість зовнішньої торгівлі з пере-
важанням саме імпорту. Відповідно, пози-
тивні значення коефіцієнту у тій чи іншій 
мірі відображають частку експорту у зовні-
шній торгівлі регіону [2]. 

Аналіз розрахунків обраних коефіціє-
нтів дає можливість зробити висновок, що 
зовнішньоторговельні зв’язки Харківської 
області носять характер незбалансованих із 
переважанням у структурі зовнішньої торгі-
влі імпортних надходжень, що також під-
тверджується стабільною динамікою 
від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Най-
більш приближеними до збалансування екс-
порту та імпорту являються 1996 р., 2001 р., 
2004 р. (рис. 5), коли коефіцієнт покриття 
імпорту експорту наближується до 1, а кое-
фіцієнт збалансованості зовнішньоторгове-
льної діяльності – до 0 (рис. 5). Отже, наро-
щування обсягів експорту поряд із збере-
женням приросту імпорту являється для Ха-
рківської області пріоритетним завданням, 
враховуючи, що для експортоорієнтованої 
економіки Харківщини зовнішня торгівля 
являється одним з важливих наповнювачів 
бюджетних коштів регіону та безпосередньо 
впливає на соціально-економічний розвиток 
та рівень життя її мешканців. 



 

 

Рис. 5 Динаміка коефіцієнтів покриття імпорту експортом та збалансованості  
зовнішньоторговельної діяльності Харківської області за період 1996 – 2007 рр. 

 
Висновки. Проведений аналіз зовніш-

ньої торгівлі Харківської області дозволяє 
констатувати, що для регіону характерна 
динаміка збільшення зовнішньоторговель-
ного обороту та зменшення у 2007 році 
приросту від’ємного сальдо зовнішньої тор-
гівлі у порівнянні з іншими роками. Прико-
рдонне положення та особливості історич-
ного розвитку сприяли активній співпраці з 
країнами СНД, зокрема Російською Феде-
рацією. Розширення географії ринків зовні-
шньої торгівлі Харківської області має спи-
ратися на подальшу інтеграцію з Росією, 
для чого існують значні передумови. Наяв-
ність угод про торгово-економічне співробі-
тництво з регіонами Російської Федерації, а 
також усталені коопераційні зв’язки та по-
тужні ринки збуту продукції роблять цю 
країну і в подальшому головним партнером 
Харківщини у експортно-імпортних опера-
ціях. Активізація в останній час на східному 
кордоні України транскордонного співробі-
тництва, зокрема створення у 2003 році єв-
рорегіону «Слобожанщина» за участю Хар-
ківської та Бєлгородської областей, являєть-

ся також важливим фактором збільшення 
зовнішньої торгівлі, особливо прикордон-
ної. Інструменти транскордонного співробі-
тництва мають ефективно використовувати-
ся для забезпечення стабільного соціально-
економічного розвитку Харківщини та рос-
ту її регіональної економіки. У той же час, 
важливою складовою географічної структу-
ри зовнішньої торгівлі Харківського регіону 
є збереження існуючих зв’язків з країнами 
Європи та Азії й розширення кола партне-
рів. 

Експорт та імпорт Харківської області 
характеризується значною питомою вагою у 
товарній структурі продукції сектору висо-
ких технологій. В умовах підвищення кон-
куренції на світовому ринку пріоритетом 
для економіки регіону є розвиток іннова-
ційних та наукоємних  галузей, до яких на-
лежать авіаційна, космічна, фармацевтична 
промисловості, енергетичне машинобуду-
вання, нано- та біотехнології, створення які-
сної конкурентоспроможної продукції, по-
силення її інноваційної складової. 
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РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД РИНКОВИХ РЕФОРМ 

 
Стаття присвячена аналізу трансформаційних процесів в провідних галузях харчової промисловості Кі-

ровоградської області за період з 1990 по 2006 роки. Визначено місце харчової промисловості в АПК Кірово-
градської області. Проаналізовано основні економічні показники промислового виробництва в динаміці. Визна-
чені причини та окреслені шляхи подолання кризових явищ в окремих галузях харчової промисловості регіону. 

Evgen Onischenko. The development of food industry in Kirovograd region for the period of market re-
forms. The article is dedicated to the analysis of transformational processes in main branches of food industry in Kiro-
vograd region during 1990-2006 years. The place of food industry is determined  in agro-industrial complex of  Kiro-
vograd region. It was analysed the basic economical exponents of industrial production in dynamics. The are deter-
mined reasons and the ways of overcoming of the crisis phenomenon are outlined in individual branches of food indus-
try in region. 

 
Вивченню особливостей структури, 

функцій та територіальних особливостей 
харчової промисловості України приділя-
ється значна увага науковцями. Різні аспек-
ти розвитку ресурсного потенціалу та його 
залучення в харчовій промисловості висвіт-
лені в багатьох працях. Серед них можна 
виділити праці І.Р. Юхновського, П.П. Бор-
щевського, А.С. Лисецького та ін. 

Харчова промисловість є основною 
переробною ланкою агропромислового 
комплексу, що забезпечує переробку сільсь-
когосподарської сировини. Вона тісно 
пов’язана з сільським господарством вироб-
ничими зв’язками. Тому визначення місця 
харчової промисловості в структурі регіо-
нального АПК, визначення виробничих 
зв’язків з іншими сферами АПК, особливо 
сільським господарством, в період ринкових 
реформ є особливо актуальним.  

Метою даної статі  є визначення місця 
харчової промисловості в структурі АПК 
Кіровоградської області, вивчення її сучас-
ної галузевої і територіальної структури та 
оцінка розвитку даної галузі за період рин-
кового реформування.  

Харчова промисловість є складною за 
структурою та розміщенням основних 
центрів галуззю господарського комплексу 
України. На особливості розміщення 

центрів харчової промисловості впливають 
сировинний та споживчий фактор. Залежно 
від ступеня впливу цих факторів, галузі ха-
рчової промисловості можна поділити на 
три групи:  

1. Галузі, що орієнтуються на джерела 
сировини і переробляють малотранспорта-
бельну сировину та мають високі норми ви-
трат цієї сировини. До таких галузей відно-
сяться: цукрова, спиртова, маслоробна, кон-
сервна, крохмале-патокова, олійно-жирова 
промисловість.  

2. Галузі, що тяжіють до місць спожи-
вання готової продукції  (випуск продукції з 
обмеженим терміном зберігання або спожи-
вання, збігання маси готової продукції з ма-
сою сировини). Ця група представлена хлі-
бопекарською, кондитерською, макарон-
ною, пивоварною, молочною галузями. 

3. Галузі з одночасною орієнтацією на 
сировину і споживача (при більшій масі си-
ровини порівняно з готовою продукцією). 
Це борошномельно-круп’яна, м’ясна, вино-
робна, тютюнова, лікеро-горілчана [3]. 

В структурі промисловості Кірово-
градської області харчова промисловість за 
основними економічними показниками за-
ймає провідне місце. В 2006 році в області 
діяло 240 підприємств харчової промисло-
вості, три чверті з яких здійснювали діяль-
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ність у сфері малого бізнесу. На галузі хар-
чової промисловості області припадало 
34,8% обсягу всієї реалізованої продукції 
промисловості, 11,8 тис. працівників (21,2% 
від загальної кількості зайнятих у промис-
ловості) та зосереджено 14,5% вартості ос-
новних засобів промисловості.∗. 

   Галузева структура харчової проми-
словості області досить розвинена. Провід-
ними галузями в області є м’ясна, молочна, 
олійно-жирова, борошномельно-круп’яна, 
хлібопекарська, цукрова, кондитерсько-
макаронна та спиртова. Співвідношення між 
галузями харчової промисловості відобра-
жає показник товарної (реалізованої) проду-
кції. Станом на 2006 рік найбільшу вагу в 
області мали м’ясна (27,3%), олійно-жирова 
(22,8%), молочна (11,5%), цукрова (15,7%), 
борошномельно-круп’яна (9,5%)  галузі 
промисловісті. 

 У 2006 році серед виробленої продук-
ції харчової промисловості області найбі-
льшу питому вагу в Україні мала продукція 
м’ясної (яловичина та телятина свіжа – 
7,0%, свинина свіжа – 5,7%, ковбасні виро-
би – 5,4%), олійно-жирової (олія соняшни-
кова нерафінована – 10,7%), круп’яної (кру-
пи – 6,1%), цукрової (цукор-пісок – 4%), си-
роварної галузей (виробництва сирів жир-
них – 2,2%). 

За період ринкового реформування 
економіки в харчовій промисловості, як і  
інших галузях господарства України, відбу-
лись кризові явища. Обумовлені вони були 
наслідками планової економіки (низьким 
технологічним рівнем виробництва при ви-
сокому ступені використання основних ви-
робничих фондів, неконкурентоспроможні-
стю вітчизняної продукції на зовнішньому 
ринку) та непослідовністю та незавершеніс-
тю ринкових реформ, що проводились без 
урахування специфіки харчової промисло-
вості.   

В сучасний період ефективне функці-
онування та інтенсивний розвиток харчової 
промисловості можливий за таких умов: іс-
нування системи стабільного забезпечення 
продовольчою сировиною як визначального 
чинника розвитку підприємств; наявності 
                                                 

∗ Тут і надалі за матеріалами [1,4,5 ] Головного 
управління статистики Кіровоградської області 

сучасної матеріально-технічної бази підпри-
ємств; відносному зростанні платоспромо-
жного попиту споживачів, тобто поєднанні 
фізичної доступності продуктів харчування 
з економічною; випуску конкурентоспро-
можних продуктів харчування, що врахо-
вують потреби вітчизняного та зарубіжних 
продовольчих ринків. Проте, сучасні проце-
си, що відбуваються в харчовій промисло-
вості, свідчать про відсутність системи які-
сного стабільного забезпечення продоволь-
чою сировиною , наявність відстаючої ма-
теріально-технічної бази та низькі темпи її 
оновлення, збереження обмежень попиту 
внаслідок низької платоспроможності насе-
лення області.  

Отже, проаналізуємо та визначимо ос-
новні тенденції розвитку харчової промис-
ловості Кіровоградщини за конкретними 
показниками.  

Один із основних показників розвитку 
харчової промисловості – випуск продукції 
(у вартісному чи натуральному вимірах), та 
його індексний показник, який дозволяє до-
сить легко простежити динаміку розвитку. 
В цілому обсяги продукції харчової проми-
словості області з1990 по 1999 роки постій-
но скорочувались, сягнувши 36% обсягу 
1990 року. Переломний період настав в 2000 
році, коли обсяги випуску продукції збіль-
шились, сягнувши 51% від рівня 1990 року. 
В подальшому тенденція до нарощування 
виробництва зберігалася і в 2004 та 2005 
роках обсяги випуску продукції сягнули 
152,5% та 199,8% рівня 2000 року відповід-
но. Таким чином, станом на 2005 рік, обсяги 
випуску продукції підприємствами харчової 
промисловості  сягнули рівня 1990 року. 
Таке зростання обсягів продукції харчової 
промисловості відбулося на фоні значно 
меншого зростання валової продукції сіль-
ського господарства ( в 2005 році  - 67,7% 
від рівня 1990 року). 

В галузевому ж спектрі ситуація скла-
лася досить неоднозначна. Узагальнюючи 
дані по випуску основних видів продукції 
харчової промисловості (таблиця 1), можна 
виділити декілька груп галузей. Перша – 
„депресивні” галузі, виробництво яких ха-
рактеризується постійним зменшенням ви-
пуску продукції (молочна промисловість, 
виробництво хлібу та хлібобулочних виро-
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бів). Друга – „прогресивні” галузі, які хара-
ктеризується зростанням виробництва по-
чинаючи з 2000 року (це більшість галузей 
промисловості – цукрова, м’ясна, сировар-
на, борошномельно-круп’яна, кондитерсь-
ка). До третьої групи можна віднести галузі 
рівень виробництва яких у 2006 році пере-

вищив показники 1990 року (олійно-
жирова). Ці галузі є „точками зростання” 
видів економічної діяльності переробної 
сфери АПК. Нажаль, галузі, що забезпечу-
ють формування продовольчого фонду регі-
ону і мали б отримати випереджальний роз-
виток, розвиваються недостатніми темпами. 

Таблиця 1 
Виробництво основних видів продовольчих товарів в Кіровоградській області 

Збільшення, 
зменшення 

  
Продукція, тис. т 

 
1990 

 
1995 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

1990-
2006 

2000-
2006 

Цукор - пісок 398,4 234,5 52,4 60,8 55,8 58,7 60,2 69,6 64,3 102,7  + 

М'ясо, включаючи 
субпродукти І кате-
горії 

 
88 

 
29 

 
9,9 

 
13,3 

 
12,2 

 
20,7 

 
26,9 

 
16,9 

 
20,8 

 
20,3 

 + 

Ковбасні вироби 17 8,9 4,5 7 7,6 9,6 12,3 11,8 14,6 16,4  + 

Масло тваринне 20,6 6,7 2,5 2,8 2,7 1,5 2 0,97 0,9 1,1 -  

Сири жирні (вклю-
чаючи бринзу) 

5,8 2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,1 6,5 13,5 4,8  + 

Олія 97,4 36,1 53,8 103,2 85,7 79,7 109,5 116,6 160,2 216,1 +  

Борошно 168,4 130,8 70,9 59,8 63,6 71 64,5 68,5 79,6 71,3  + 

Крупи 32,2 18,6 23,3 16,6 20,1 24,9 20,5 22,7 23,8 19,4  + 

Хліб і хлібобулочні 
вироби 

134,8 81,3 38 35,3 36 38,9 36,9 34 34,1 32,4 -  

Кондитерські виро-
би 

19,3 3,2 2,5 6,5 5,7 3,8 4,3 6,2 7,1 н/д  + 

Макаронні вироби 8 3,7 2 1,7 1,3 1,4 0,9 0,5 0,6 0,6 -  

 Складена автором за даними Головного управління статистики в Кіровоградській області 
 

Отже, показник випуску продукції сві-
дчить, що наслідки економічної кризи в пе-
реробній сфері АПК області ще не подола-
но. Поряд з позитивними тенденціями в ди-
наміці абсолютних обсягів виробництва 
найважливіших видів продукції є й стійкі 
негативні. Тому закріплення позитивних 
тенденцій в м’ясній, цукровій, борошноме-
льно-круп’яній галузях та подолання  спаду 
виробництва та подальшу його стабілізацію 
в молочній та хлібопекарській галузях хар-
чової промисловості області є необхідною 
умовою для подальшого сталого розвитку 
харчової промисловості. А індикатором та-
кого розвитку слід вважати відновлення рі-
вня промислового та сільськогосподарсько-
го виробництва 1990 року[2]. 

Вагомою проблемою розвитку харчо-
вої промисловості є рівень зносу основних 
засобів виробництва, адже основні засоби є 
матеріально-технічною основою процесу 
виробництва. Вони характеризують вироб-
ничий потенціал підприємств та його техні-
чний стан. На кінець 2006 року вартість ос-
новних засобів підприємств області з виро-

бництва харчових продуктів  становила 
14,5% в загальній вартості основних засобів 
промисловості. Найбільші обсяги основних 
засобів зосереджені у виробництві олії та 
тваринних жирів - 41,4%, молочних продук-
тів і морозива – 10,9%, м’яса і м’ясних про-
дуктів – 9,9%. Порівняно з 2001 роком  у 
2006 році ступінь зносу основних засобів 
значно зменшився ( з 46,2% до 35,8% відпо-
відно) і є одним з найнижчих серед всіх га-
лузей промисловості. Відбулося це за раху-
нок вкладення інвестицій у введення в дію 
нових потужностей з виробництва  харчо-
вих продуктів та напоїв, серед яких основну 
частку займають підприємства з виробницт-
ва олії та тваринних жирів, сирів та морози-
ва. Відповідно коефіцієнт оновлення основ-
них засобів постійно зростав і в середньому 
за 2001-2006 роки сягнув 6,4%. 
Проте не зважаючи на загальну позитивну 
тенденцію, оновлення основних засобів ха-
рчової промисловості області не достатньо 
охоплює важливі стратегічні галузі, такі як 
цукрова, борошномельно-круп’яна, овоче-
консервна, ступінь зносу основних засобів в 
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яких становить 46,1%, 54,7% та 58% відпо-
відно. Тому необхідно інтенсивніше залуча-
ти фінансові інвестиції саме в ці галузі. 

Стабільне ефективне функціонування 
підприємств харчової промисловості безпо-
середньо залежить від своєчасного та стабі-
льного завантаження їхньої виробничої по-
тужності, яка в свою чергу залежить від об-
сягів вироблення сільськогосподарської 
продукції. В 1990-2005 роках відбулося зна-
чне скорочення обсягів сільськогосподарсь-
кої продукції в регіоні, зокрема, виробницт-
во зерна скоротилося в 1,3 рази, цукрових 
буряків – 3,6 рази, м’яса – 3,5 рази, молока – 
2,2 рази, яєць – 1,6 рази. Така ситуація при-
звела до недозавантаження сировиною пе-
реробних галузей харчової промисловості. 
Найбільше потерпають від цього цукрова, 
м’ясна, молочна та борошномельно-
круп’яна галузі. В той же час розширення 
посівних площ та збільшення валового збо-
ру соняшнику призвело до пере заванта-
ження виробничих потужностей підпри-
ємств олійно-жирової промисловості облас-
ті. Відповідно в підприємствах даної галузі 
виробничі потужності були значно збільше-
ні. Наприклад, на найбільшому підприємст-
ві Кіровоградської області – Кіровоградсь-
кому  олієекстракційному заводі в результа-
ті реконструкції, проведеної в 2004 році, 
виробнича потужність з переробки насіння 
соняшнику була збільшена з 700 до 1300 т 
за добу. 

За період ринкових перетворень від-
булися і істотні зміни у виробничо техноло-
гічних зв’язках, у формах і глибині еконо-
мічних відносин сільського господарства і 
харчової промисловості. Так у сільському 
господарстві області значно зросла частка 
виробленої продукції господарствами насе-
лення, особливо в галузі тваринництва (в 
2005 році вона становила 85%). Специфічна 
роль підприємств харчової промисловості в 
сучасних умовах у системі АПК уособлю-
ється не тільки в тому, що вони є основними  
споживачами аграрної сировини, а й у тому, 
що переробна сфера АПК одночасно здійс-
нює функції оптового та дрібнооптового 
покупця сировини. Окремі господарства на-
селення не в змозі за короткий термін забез-
печити достатньою кількістю сировини пе-
реробні підприємства, тому з’являється ве-

лика кількість посередницьких структур.  
Як наслідок з кінця 1990-х років спостеріга-
ється структурна перебудова каналів реалі-
зації сільськогосподарської продукції на ко-
ристь торгово-посередницьких організацій. 
Так, в рослинництві, починаючи з 2001 року 
реалізація зернових та олійних культур пе-
реробним підприємствам скоротилась фак-
тично до 1%, а посередницьким структурам 
збільшилась до 47% та 52% відповідно, а в 
2005 році частка посередницьких структур 
вже становила 72% та 80% відповідно. Такі 
процеси фактично призвели до того, що по 
суті значним постачальником сільськогос-
подарської продукції підприємствам харчо-
вої промисловості стали торгово-
посередницькі структури. 

Велика кількість посередників зумов-
лює значне завищення ціни продажу та за-
ниження ціни оптових закупок. В результаті 
в програші залишаються як виробники сіль-
ськогосподарської продукції так і її спожи-
вачі. Як наслідок відбувається загострення 
економічної захищеності агро товаровироб-
ників, особливо малих сільськогосподарсь-
ких підприємств, фермерських і особистих 
селянських господарств. Вирішенням цієї 
ситуації може бути інтеграція сільськогос-
подарських підприємств у кооперативи та 
асоціації, а система реалізації продукції  - 
контрактовою. 

Зараз проаналізуємо сучасний стан 
виробництва і розміщення окремих галузей 
харчової промисловості Кіровоградської 
області. 
Цукрова промисловість є традиційною в 
АПК Кіровоградської області. Проте за пе-
ріод ринкових реформ галузь опинилась в 
кризовому стані. Так з 1990 по 2006 роки 
обсяги виробництва цукру знизилися в 6,2 
рази, сягнувши 64,3 тис. т. Основними при-
чинами, що вплинули на зниження вироб-
ництва стали: послаблення ролі держави у 
розвитку бурякового виробництва, втрата 
економічної зацікавленості у вирощуванні 
цукрових буряків через зниження рентабе-
льності виробництва, недосконалість прива-
тизаційних процесів, відсутність кредиту-
вання, що призвело до давальницької схеми 
переробки сировини, втрата ринків збуту 
цукру, різке скорочення матеріально-
технічного забезпечення господарств та цу-



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 230 - 

крових заводів. Та безпосередньою причи-
ною зниження виробництва цукру, є недо-
статня кількість сировини, яку виробляє 
сільськогосподарська ланка для цукрових 
заводів. Адже в сільському господарстві за 
зазначений період відбулося скорочення по-
сівних площ цукрових буряків в 4,4 рази (з  
127,4 тис. га у 1990 році до 28,7 тис. га у 
2005 році) та скорочення валового збору в 
3,6 рази ( з 2541,2 тис. т до 698,5 тис. т). Та-
ка ситуація призвела до того, що у 2006 році 
в області працювало лише 4 цукрові заводи 
(в 1990 році налічувалось 11 заводів): ВАТ 
2-й ім. Петровського цукровий завод” Олек-
сандрівського району, ЗАТ „Олександрійсь-
кий цукровий завод”, ТОВ „Агро-Гарант-
цукор” Новоукраїнського району та ЗАТ 
Новомиргородцукор” з загальною добовою 
потужністю 39,8 тис. т  переробки цукрових 
буряків. 

У 2006 році у виробництві цукру від-
булися позитивні зрушення. Цукровими за-
водами області було вироблено 102,7 тис. т 
цукру-піску, отриманого з цукру-сирцю бу-
рякового, що на 59,6% більше порівняно з 
2005 роком. На зростання обсягів цукру 
вплинув фактор збільшення обсягів сирови-
ни як сільгоспвиробників Кіровоградської 
області (посівна площа цукрових буряків 
збільшилась порівняно з попереднім роком  
на 43,9%, валовий збір в 1,6 рази, урожай-
ність  підвищилась до 280 ц/га), так і з 
Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської 
та Миколаївської областей. Цукровими за-
водами було прийнято на переробку 823 
тис. т буряків, що на 72% більше ніж 2005 р. 
Найпотужнішими виробниками цукру стали 
ЗАТ „Олександрійський цукровий завод” та 
ВАТ „2-й ім.. Петровського цукровий за-
вод” Олександрівського району. Для закріп-
лення позитивних тенденцій галузі необхід-
но збільшити до науково-обґрунтованих 
норм площі посіву та обсяги виробництва 
цукрових буряків, удосконалювати матеріа-
льно-технічну базу цукрових заводів, під-
вищуючи коефіцієнт виходу цукру, збіль-
шувати використання виробничих потужно-
стей через розширення сировинних зон. 

Олійно-жирова промисловість Кірово-
градщини по-суті є єдиною галуззю, яка не 
тільки не втратила позицій у виробництві 
продукції, а й значно перевищила показни-

ки 1990 року. Так, зростання обсягів вироб-
ництва олії почалося з 1999 року, а в 2000 
році обсяги виробництва вже перевищили 
показник 1990 року.    У 2006 році підпри-
ємствами області вироблено 216,1 тис. т олії 
соняшникової нерафінованої, що в 2,2 рази 
більше ніж у 1990 році, а питома вага виро-
бленої олії в Україні становила 10,7%. З 40 
підприємств олійно-жирової промисловості 
області найпотужнішими є  ВАТ „Кірово-
градолія”, ЗАТ „Креатив” (м. Кіровоград), 
ТОВ „Відродження” (Голованіський район), 
ТОВ „Олександрійська харчосмакова фаб-
рика” (Олександрійський район), ПФК „Ка-
скад” (Світловодський район).  Майже весь 
обсяг виробництва олії в області (95%) на-
лежить м. Кіровограду. 

Зростання обсягів виробництва олії 
пояснюється двома основними причинами. 
По-перше це розширення виробництва у 
сільськогосподарській ланці. Адже відносно 
високий та стабільний рівень рентабельнос-
ті виробництва насіння соняшнику порівня-
но з іншими культурами, стимулював сіль-
ськогосподарських виробників до значного 
розширення посівних площ (з 148,9 тис. га у 
1990 р. до 354,2 тис. га у 2006 році) та збі-
льшення обсягу валової продукції (з 252,8 
тис. т у 1990 р. до 507,9 тис. т). Друга при-
чина – значні інвестиції у реконструкцію та 
введення в дію нових потужностей підпри-
ємств саме олійно-жирової галузі. Найбільш 
значні інвестиції відбулися протягом остан-
ніх років. У 2006 році  у структурі інвести-
цій в основний капітал підприємств харчо-
вої промисловості 45,6% належало підпри-
ємствам виробництва олії та жирів. 

Так у 2004-2005 роках на найбільшому 
підприємстві області з виробництва олії со-
няшникової нерафінованої була збільшена 
виробнича потужність переробки насіння 
соняшнику  з 700 до 1300 т на добу та вве-
дені в дію виробничі потужності з перероб-
ки насіння сої – 600 т на добу, насіння ріпа-
ку – 720 т на добу. Завдяки значним інвес-
тиціям ЗАТ „Креатив” на сьогодні має завод 
з виробництва рафінованої та дезодорованої 
олії потужністю 240 тонн на добу (у 2006 
році вироблено 6,7% олії соняшникової ра-
фінованої від виробленої в Україні), завод з 
виробництва м'яких і твердих маргаринів, 
завод з виробництва майонезів, кетчупів і 
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іншої консервної продукції, завод модифі-
кованих жирів, елеваторний комплекс і 
комбікормове підприємство. ЗАТ „Креатив” 
випускає свою продукцію під торговими 
марками „Сонола”, „Дивное”, „Кум”, значна 
частина якої експортується в Росію, Біло-
русь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, 
Вірменію, Грузію. 

Борошномельно-круп’яна промисло-
вість є важливою стратегічною галуззю ха-
рчової промисловості Кіровоградщини. В 
2005 році, порівняно з 1990 роком, обсяги 
виробництва борошна в області скороти-
лись  до 79,6 тис. т (в 2,1 рази), виробництва 
круп – до 23,8 тис. т (в 1,4 рази). Динаміка 
виробництва продукції борошномельно-
круп’яної промисловості характеризується 
значним зниженням обсягів виробництва до 
2000 року та відносно стабільним виробни-
цтвом з тенденцією до збільшення з 2001 
року (таблиця 1).  

У 2006 році підприємствами області 
вироблено борошна 71,4 тис. т, круп – 19,4 
тис. т. Питома вага борошна, виробленого 
підприємствами області в Україні становила 
2,7%, круп – 6,1%.  Найбільшу частку, в за-
гальному виробництві борошна, займало 
виробництво борошна пшеничного (96,8%), 
у виробництві круп – гречані (28,3%). 

В розрізі районів найбільші обсяги 
виробництва борошна в м. Кіровограді 
(50,1%), Голованіському (11,3%), Олексан-
дрійському (8,2%), Світловодському (8,1%) 
районах. Серед виробництва круп доміную-
чі позиції займають Новоукраїнський район 
(80,9%) та м. Кіровоград (7,1%).  

До складу борошномельно-круп’яної 
галузі Кіровоградщини входять 46 елевато-
рів. Абсолютними лідерами у виробництві 
борошна,  протягом останніх років, залиша-
лися ДП „Кіровоградський комбінат хлібо-
продуктів №2” Державного комітету Украї-
ни з державного матеріального резерву, 
круп – ДП „Новоукраїнський комбінат хлі-
бопродуктів” Державної акціонерної компа-
нії „Хліб України”. 

Хлібопекарська промисловість орієн-
тується на споживача. Тому основні підпри-
ємства даної галузі розташовані в найбіль-
ших населених пунктах області. Найпотуж-
нішими підприємствами по виробництву 
різноманітних хлібобулочних  та кондитер-

ських виробів є ВАТ „Паляниця”, ВАТ „Кі-
ровоградський хлібозавод”, ВАТ „Олексан-
дрійський хлібозавод”. 

ВАТ „Паляниця” – високомеханізова-
не, обладнане сучасним устаткуванням під-
приємство. Виробнича потужність підпри-
ємства біля 40 тон продукції за добу. Серед 
продукції, що випускається під торговою 
маркою „Формула смаку” велике різнома-
ніття  сортів хлібу, хлібобулочних виробів, 
сухарних та кондитерських виробів та іншої 
супутньої продукції. 

Характеризуючи динаміку виробницт-
ва даної галузі, слід відмітити, обсяги виро-
бництва з 1990 року постійно скорочува-
лись і у 2005 році сягнули 34,1 тис. т (25,2% 
від рівня 1990 року). У 2006 році порівняно 
з 2005 зменшилося виробництво хлібобуло-
чних виробів до 32,4 тис. т. Таке зниження 
відбувалося за рахунок скорочення вироб-
ництва основних сортів хлібу пшеничного і 
житнього. В 2006 році у загальному вироб-
ництві виробів хлібобулочних найбільшу 
питому вагу займав хліб пшеничний 
(75,9%), хліб житньо-пшеничний (13,2%) та 
булочні вироби (9,2%). Зменшення вироб-
ництва в хлібопекарській галузі можна по-
яснити ціновою політикою держави. Адже 
держава, використовуючи різні важелі, 
змушує товаровиробників даної галузі ви-
робляти продукцію з найнижчим рівнем ре-
нтабельності з усіх галузей харчової проми-
словості. Виходом з цієї ситуації, на даний 
момент, товаровиробники вбачають у роз-
ширенні асортименту продукції та збіль-
шення частки у виробництві сухарних та 
кондитерських виробів, печива, пряників 
тощо. Підтвердженням цього твердження є 
зростання обсягів виробництва кондитерсь-
ких виробів, починаючи з 2000 року  до 7,1 
тис. т у 2005 році. 

М’ясопереробна промисловість облас-
ті забезпечує населення м’ясом та продук-
тами його переробки. До складу м’ясної 
промисловості області входять виробництва 
з первинної переробки м’яса, ковбасних ви-
робів та м’ясних напівфабрикатів. В цілому 
м’ясопереробна галузь області характеризу-
ється зменшенням виробництва м’яса, що 
пов’язане з кризовим станом тваринництва. 
Так, у 2005 році порівняно з 1990 р. пого-
лів’я великої рогатої худоби скоротилося у 
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5,1 рази, свиней – 3,3 рази, птиці 2,2 рази, 
що відповідно вплинуло на виробництво 
м’яса в області. У динаміці переробки м’яса 
спостерігаємо значне зниження виробницт-
ва до 9,9 тис. т в 1999 році, а з 2000 року по-
ступове нарощування обсягів виробництва 
до 20,8 тис. т у 2005 році. Щорічно в серед-
ньому за шість останніх років приріст обся-
гів виробництва м’яса та м’ясних продуктів 
становив 20,2%. В структурі виробництва 
переважає виробництво яловичини свіжої та 
свинини свіжої. Найбільшими підприємства 
мяса і мясних продуктів є приватне підпри-
ємство „ВК і К” м.Світловодська, ВАТ „До-
линський птахокомбінат”. 

Завдяки значним інвестиціям у рекон-
струкцію виробничих потужностей та вве-
дення нових ліній у динаміці виробництва 
ковбасних виробів спостерігається значно 
краща ситуація. Значні зростання у обсягах 
виробництва розпочалися у 2000 році, сяг-
нувши 7 тис.т.  

А у 2006 році ковбасних виробів було 
вироблено 16,4 тис. т (96,5% від рівня 1990 
року). Серед основних видів ковбасних ви-
робів найбільшу частку у загальному виро-
бництві займали вироби ковбасні варені, 
сосиски, сардельки (65,4%), напівкопчені 
(13,3%), варенокопчені, напівсухі, си-
ров’ялені, сирокопчені, включаючи салямі 
(9%). 

Найбільшим виробником високоякіс-
них м’ясних і ковбасних виробів, копчення, 
напівфабрикатів в області є ВАТ 
„М’ясокомбінат „Ятрань”, який має високий 
рейтинг не лише в області, а й за її межами. 
М’ясокомбінат став потужним виробником 
завдяки проведеній реконструкції м’ясо-
жирового цеху, введення в дію нової лінії з 
переробки великої рогатої худоби. Ці захо-
ди дозволили забезпечувати виробництво 
ковбасних виробів сировиною власного ви-
робництва, а в подальшому розпочати екс-
порт продукції. У 2000 році був затвердже-
ний курс на виробництво ковбасних виро-
бів, проведено комплексну реконструкцію і 
технічне переоснащення ковбасного вироб-
ництва, почала приділятись увага розвитку 
фірмової торгівлі. Така політика щодо роз-
витку виробництва забезпечила постійне 
нарощування обсягів робіт та стійкий фі-

нансовий стан, який позитивно позначився 
на всій галузі. 

Молокопереробна промисловість є од-
нією з провідних галузей харчової промис-
ловості. До її складу входять: первинна пе-
реробка молока, молочна, маслоробна, си-
роварна, молочноконсервна галузі. Основ-
ними факторами розміщення молокопере-
робної промисловості є наявність сировини 
та споживача. 

Серед інших галузей харчової промис-
ловості Кіровоградської області ця галузь 
зазнала значних втрат у виробництві та ха-
рактеризується непропорційністю розвитку. 
Внаслідок скорочення поголів’я корів, зме-
ншення виробництва молока сільськогоспо-
дарськими підприємствами відбулося ско-
рочення обсягів виробництва молочної про-
дукції у перерахунку у незбиране молоко з 
112,9 тис. т у 1990 році до 2,3 тис. т у 2003 
році. Таке значне падіння виробництво 
пов’язано з припиненням виробничої діяль-
ності найбільших молокопереробних під-
приємств області, зокрема, Кіровоградсько-
го міського молокозаводу.  

Починаючи з 2003 року на підприємс-
твах з виробництва молочних продуктів та 
морозива відбувалося щорічне нарощування 
обсягів виробництва. Це відбулося завдяки 
роботі двох найпотужніших підприємств 
області: фірми „Ласка” з виробництва моро-
зива та ВАТ „Світловодського маслосирко-
мбінату”. Щорічний приріст виробництва за 
2001-2006 рр. Становив 6,7%. По-суті в об-
ласті з галузей молокопереробної промис-
ловості на достатньому рівні представлені 
сироварна галузь та виробництво морозива. 

В сироварній галузі головними під-
приємствами є ВАТ „Світловодський мас-
лосиркомбінат” та ВАТ „Новоархангельсь-
кий сирзавод”. У 2005 році виробництво си-
ру у 2,3 рази перевищило показник 1990 ро-
ку. Це стало можливо завдяки інвестицій-
ним проектам корпорації „Клуб сиру” в Сві-
тловодський маслосиркомбінат. В 2003 році 
спеціалізацією комбінату було обрано виро-
бництво твердих сичужних жирів, а в 2004 
році почала працювати перша в Україні су-
часна автоматизована лінія по виробництву 
твердих сичужних жирів виробничою поту-
жністю 45 т сиру за добу. Завдяки цьому 
комбінат став найбільшим сучасним під-
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приємством серед країн СНД. Продукція 
комбінату реалізується як на внутрішньому 
ринку так і на зовнішньому (основними ім-
портерами є Росія, Нідерланди, Болгарія, 
Японія). 

За підсумками 2006р. вироблено сирів 
жирних 4814 т, щона 64,4% менше, ніж у 
2005р., молока обробленого рідкого 103 т та  
на 9,3% відповідно. Водночас, спостерігало-
ся збільшення виробництва масла вершко-
вого жирністю до 85 % на 156 т або на 
17,2%, вершків –  на 1 т або на 0,7%. 

Серед регіонів області у 2006р. 
найбільша питома вага в обласному 
виробництві молока обробленого рідкого 
припадала на підприємства Знам’янського 
району (94,2%); масла вершкового і сирів 
жирних – м.Світловодська (99,3% та 72,9% 
відповідно); морозива –  м.Кіровограда 
(100%). 

Висновки. Станом на 2005 рік, обсяги 
випуску продукції підприємствами харчової 
промисловості  сягнули рівня 1990 року. 
Таке зростання обсягів продукції харчової 
промисловості відбулося на фоні значно 
меншого зростання валової продукції 
сільського господарства ( в 2005 році  - 
67,7% від рівня 1990 року). 

В галузевому ж спектрі розвитку хар-
чової промисловості області виділяємо де-
кілька груп галузей. Перша – „депресивні” 
галузі, виробництво яких характеризується 
постійним зменшенням випуску продукції 
(молочна промисловість, хлібу та хлібобу-
лочних виробів). Друга – „прогресивні” га-
лузі, які характеризується зростанням виро-
бництва починаючи з 2000 року (це біль-
шість галузей промисловості – цукрова, 
м’ясна, сироварна, борошномельно-
круп’яна, кондитерська). До третьої групи 
можна віднести галузі рівень виробництва 
яких у 2006 році перевищив показники 1990 
року (олійно-жирова). Ці галузі є „точками 
зростання” видів економічної діяльності пе-
реробної сфери АПК. Нажаль, галузі, що 
забезпечують формування продовольчого 
фонду регіону і мали б отримати випере-
джальний розвиток, розвиваються недоста-
тніми темпами. 

На сьогоднішній день існує проблема 
недозавантаження виробничих потужностей 
таких галузей харчової промисловості обла-

сті як цукрова, м’ясопереробна борошноме-
льно-круп’яна. 

З кінця 1990-х років спостерігається 
структурна перебудова каналів реалізації 
сільськогосподарської продукції на користь 
торгово-посередницьких організацій. Вели-
ка кількість посередників зумовлює значне 
завищення ціни продажу та заниження ціни 
оптових закупок. В результаті в програші 
залишаються як виробники сільськогоспо-
дарської продукції так і її споживачі. Як на-
слідок відбувається загострення економіч-
ної захищеності агро товаровиробників, 
особливо малих сільськогосподарських під-
приємств, фермерських і особистих селян-
ських господарств. Вирішенням цієї ситуа-
ції може бути інтеграція сільськогосподар-
ських підприємств у кооперативи та асоціа-
ції, а система реалізації продукції, а система 
реалізації продукції – контрактовою .  

При загальній позитивній тенденції 
розвитку харчової промисловості області, 
існує проблема непропорційності розвитку 
окремих її галузей. Поряд з галузями, які 
постійно розвиваються, існують депресивні, 
до яких належать такі стратегічні галузі, як 
молочна, хлібопекарська та деякою мірою 
цукрова. Тому, для стабільного та пропор-
ційного розвитку харчової промисловості 
області, в першу чергу необхідно направити 
зусилля для стабілізації саме цих стратегіч-
но важливих галузей. Задля цього необхідно 
оновити матеріально-технічну базу, здійс-
нювати фінансово-кредитну підтримку під-
приємств, розширити мережу фірмової тор-
гівлі, зменшивши кількість посередників 
при реалізації продукції, активізувати робо-
ту щодо створення інтегрованих структур, 
до складу яких повинні увійти переробні та 
сільськогосподарські підприємства, фірмові 
магазини, організації з матеріально-
технічного забезпечення і збуту продукції. 
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СТРУКТУРА ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 
 

Опрацювавши статистику і офіційні документи досліджено структуру зв’язку. На основі системи по-
казників і аналізу статистичних даних визначено його рівень розвитку. Узагальнено структуру та рівень роз-
витку зв’язку в Україні. 

Ключові слова: зв’язок, структура зв’язку, розвиток зв’язку, рівень розвитку зв’язку, територіальна ор-
ганізація. 

Inna Kovtunyk. Structure and level of development of communication in Ukraine. Having worked statistics 
and official documents, structure of communication is investigated. On the basis of system of marks and analysis of sta-
tistic materials its level of development is defined. Structure and level of development of communication in Ukraine are 
generalized. 

Key words: communication, structure of communication, development of communication, level of development of 
communication, territorial organization. 

 
Постановка проблеми. Першим ета-

пом у дослідженні структури та територіа-
льної організації зв’язку в Україні є вивчен-
ня структури та рівня розвитку даного виду 
економічної діяльності. Одним із найголов-
ніших за своїм пізнавальним значенням ме-
тодом дослідження зв’язку як складного су-
спільно-географічного об’єкта є структур-
ний аналіз, який полягає в виділенні окре-
мих структур, що дозволяє всебічно вивчи-
ти даний вид економічної діяльності, його 
функціональну структуру. Для порівняно 
глибокого пізнання зв’язку слід проаналізу-
вати три головні структури цього виду еко-
номічної діяльності – територіальну, ком-
понентну і управлінську. Територіальна 
структура зв’язку, яка має принципове зна-
чення при вивченні зв’язку як суспільно-
географічного об’єкта, відображена в окре-
мій статті – Територіальна структура 
зв’язку в Україні. В даній статті детально 
розглянуто компонентну і управлінську 
структури зв’язку. 

Зв’язок є одним із найголовніших і 
найперспективніших видів економічної дія-

льності, який виконує функцію своєрідної 
„кровоносної системи” в складному госпо-
дарському „організмі” країни. Для відносно 
глибокого дослідження зв’язку потрібно 
розглянути два основні показники рівня 
розвитку даного виду економічної діяльнос-
ті – доходи підприємств від надання послуг 
зв’язку й універсальну продукцію поштово-
го, телеграфного і телефонного міжміського 
(включаючи міжнародний) видів зв’язку. В 
цій статті розгорнуто проаналізовано дохо-
ди підприємств від надання послуг зв’язку й 
універсальну продукцію поштового, теле-
графного і телефонного міжміського (вклю-
чаючи міжнародний) видів зв’язку – показ-
ники рівня розвитку зв’язку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На жаль, незважаючи на актуальність 
теми, робіт по ній видано мало. В основно-
му, – це роботи загального характеру, які не 
містять наукового аналізу. Дослідження су-
спільно-географічного напрямку, присвяче-
ні структурі та рівню розвитку зв’язку в 
Україні відсутні. 
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Мета і завдання статті. Метою дослі-
дження є вивчити структуру та рівень роз-
витку зв’язку в Україні. 

Досягнення поставленої мети здійс-
нювалось через постановку і вирішення на-
ступних завдань: 
1. встановити показники, які визнача-
ють рівень розвитку зв’язку в Україні; 
2. дослідити структуру зв’язку; 
3. вивчити рівень розвитку зв’язку; 
4. узагальнити структуру та рівень роз-
витку зв’язку в Україні. 

Основний матеріал дослідження. 
Структура зв’язку в Україні 

Компонентна (функціонально-
компонентна) структура зв’язку в Украї-
ні 

Компонентна структура зв’язку в 
Україні складається з компонентів у вигляді 
видів і підвидів зв’язку (рис. 1). Видів 
зв’язку в Україні є одинадцять:  
1.  Поштовий; 
2.  Телеграфний;     
3.  Міський і сільський телефонний; 
4.  Телефонний міжміський (включаючи 
міжнародний); 
5.  Проводове мовлення; 
6.  Спеціальний і фельдзв’язок; 
7.  Передача та прийом телевізійних і 
радіопрограм, радіозв’язок; 
8.  Держінспекція електрозв’язку;  
9.  Супутниковий;  
10.  Комп’ютерний;              
11.  Мобільний. 
Мобільний вид зв’язку в Україні має три 
підвиди:     
11.1.  Стільниковий; 
11.2.  Пейджинговий; 
11.3.  Транкінговий. 

Управлінська (функціонально-
управлінська) структура зв’язку в Укра-
їні 

Управлінська структура зв’язку в 
Україні представлена ієрархічно впорядко-
ваною системою органів управління 
зв’язком (рис. 2). Найвищим в ієрархії сис-
теми органів управління зв’язком в Україні 
є Міністерство транспорту та зв’язку Украї-
ни (Мінтрансзв’язку). 

Наступним в ієрархії органів управ-
ління зв’язком в Україні є структурний під-

розділ Мінтрансзв’язку – Державний депар-
тамент з питань зв’язку та інформатизації 
(Держзв’язку). Згідно з Положенням про 
Державний департамент з питань зв’язку та 
інформатизації [2]: 
1.  Держзв’язку є урядовим органом 
державного управління, який діє у складі 
Мінтрансзв’язку та підпорядковується йо-
му; 
2.  Держзв’язку у своїй діяльності керу-
ється Конституцією та законами України, 
актами Президента України і Кабінету Мі-
ністрів України, наказами Мінтрансзв’язку, 
а також цим Положенням. 

У межах своїх повноважень 
Держзв’язку організовує виконання актів 
законодавства та здійснює систематичний 
контроль за їх реалізацією. 

Держзв’язку узагальнює практику за-
стосування актів законодавства з питань, що 
належать до компетенції Департаменту, 
розробляє і подає на розгляд Мінтран-
сзв’язку пропозиції щодо його вдоскона-
лення. 

Держзв’язку має п’ятнадцять структу-
рних підрозділів – дев’ять управлінь, три 
відділи і три сектори: 
Управління Держзв’язку:  
1.  Поштового зв’язку; 
2.  Стратегії розвитку телекомунікацій; 
3.  Радіотехнологій; 
4.  Інформатизації; 
5.  Стандартизації, сертифікації та мет-
рології; 
6.  Міжнародних зв’язків та європейсь-
кої інтеграції; 
7.  Юридичне; 
8.  Документального забезпечення; 
9.  Праці та персоналу. 
Відділи Держзв’язку: 
1.  Стратегічного планування та еконо-
мічного аналізу; 
2.  Фінансів та бухгалтерського обліку; 
3.  Контрольно-ревізійної роботи та фі-
нансових розслідувань. 

Сектори Держзвязку: 
1.  Режимно-секретний; 
2.  Мобілізаційної роботи; 
3.  З охорони праці. 
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Рис. 1. Компонентна структура зв’язку в Україні. 
Складено за даними: [7]. 
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Рис. 2. Управлінська структура зв’язку в Україні. 
Складено за даними: [2] 
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Рівень розвитку зв’язку в Україні 
Рівень розвитку зв’язку в Україні є 

дуже високим. Рівень розвитку зв’язку мо-
жна визначити, завдяки двом основним по-
казникам рівня розвитку даного виду еко-
номічної діяльності – доходам підприємств 
від надання послуг зв’язку й універсальній 
продукції поштового, телеграфного і теле-
фонного міжміського (включаючи міжнаро-
дний) видам зв’язку (табл. 1, рис. 3, табл. 2, 
табл. 3). 

З таблиці 2 видно, що доходи підпри-
ємств від надання послуг зв’язку, в основ-
ному, продовжують зростати в усіх видах 
зв’язку, за виключенням проводового мов-
лення. Дещо інакше становище властиве 
доходам підприємств від надання послуг 
зв’язку населенню і доходам підприємств 
від надання послуг зв’язку господарству. 

Доходи підприємств від надання по-
слуг зв’язку мають тенденцію до зростання, 
крім транкінгового (91,9) підвиду мобільно-
го виду зв’язку в 2003 р., і в усіх підвидах 
мобільного виду зв’язку, виключенням є 
пейджинговий. Безмаль аналогічне стано-
вище притаманне доходам підприємств від 
надання послуг зв’язку населенню і дохо-
дам підприємств від надання послуг зв’язку 
господарству. 

Доходи підприємств від надання по-
слуг зв’язку населенню, головним чином, 
зростають в усіх видах зв’язку, за винятком 
телеграфного, проводового мовлення і су-
путникового. 

Доходи підприємств від надання по-
слуг зв’язку господарству ростуть, окрім 
поштового (96,5) і телефонного міжміського 
(включаючи міжнародний) (96,5) видів 
зв’язку в 2003 р., в усіх видах зв’язку, виня-
тком є проводове мовлення і супутниковий. 

Найвищий рівень зосередження за до-
ходами підприємств від надання послуг 
зв’язку простежується в мобільного виду 
зв’язку, який за часткою виду і підвиду 
зв’язку в зв’язку в цілому (44,9) випереджає 
телефонний міжміський (включаючи між-
народний) (28,6), міський і сільський теле-
фонний (13,2) і поштовий (4,5) види зв’язку 
в 3 рази, а проводове мовлення (0,2), супут-
никовий (0,2), телеграфний (0,3) і держінс-

пекцію електрозв’язку (0,5) – аж в 150 разів. 
Трохи відмінна тенденція притаманна дохо-
дам підприємств від надання послуг зв’язку 
населенню і доходам підприємств від на-
дання послуг зв’язку господарству. 

Подібна ситуація, коли є чітко вира-
жений домінант, (за рівнем зосередження 
(за доходами підприємств від надання по-
слуг зв’язку)) має місце і в структурі самого 
мобільного виду зв’язку, стільниковий під-
вид якого, за часткою виду і підвиду зв’язку 
в зв’язку в цілому (99,7) більший, аніж пей-
джинговий (0,1) і транкінговий (0,2) підвиди 
зв’язку – в 665 разів! Майже теж саме про-
стежується і при порівнянні підвидів мобі-
льного виду зв’язку до зв’язку в цілому: сті-
льниковий підвид мобільного виду зв’язку 
за часткою виду і підвиду зв’язку в зв’язку в 
цілому (44,8) більший, ніж пейджинговий 
(0,1) і транкінговий (0,1) підвиди зв’язку – в 
448 разів! Майже збіжна тенденція характе-
рна для доходів підприємств від надання 
послуг зв’язку населенню і доходів підпри-
ємств від надання послуг зв’язку господарс-
тву, тому подальший детальний розгляд 
підвидів мобільного виду зв’язку за даними 
показниками вважаємо недоцільним. 

Рівень концентрації (на 1000 жителів) 
за доходами підприємств від надання по-
слуг зв’язку (доходами підприємств від на-
дання послуг зв’язку населенню і дохода-
ми підприємств від надання послуг зв’язку 
господарству) корелюється з рівнем зосе-
редження (часткою виду і підвиду зв’язку в 
зв’язку в цілому) за даними показниками. 

Високий рівень зосередження за дохо-
дами підприємств від надання послуг 
зв’язку населенню спостерігається в мобі-
льного виду зв’язку, який за часткою виду і 
підвиду зв’язку в зв’язку в цілому (43,7) ви-
переджає телефонний міжміський (включа-
ючи міжнародний) (29,4), міський і сільсь-
кий телефонний (18,6) і передачу та прийом 
телевізійних і радіопрограм, радіозв’язок 
(3,6) види зв’язку в 2 рази, а спеціальний і 
фельдзв’язок (0,0), держінспекцію електро-
зв’язку (0,0), супутниковий (0,0) і телеграф-
ний (0,2) – аж в 874 рази. 
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               Таблиця 1. 
Доходи підприємств від надання послуг зв’язку в Україні в 2004 р. 

Доходи підприємств від надання 
послуг зв’язку 

Доходи підприємств від надання 
послуг зв’язку населенню 

Доходи підприємств від надання 
послуг зв’язку господарству 

Види і підвиди зв’язку 
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Зв’язок 21124000 18810329 100,0 398254 8351000 7436331 100,0 157443 12773000 11373998 100,0 240811 
Поштовий 949000 845058 4,5 17892 261000 232413 3,1 4921 688000 612645 5,4 12971 
Телеграфний 73000 65004 0,3 1376 18000 16028 0,2 339 55000 48976 0,4 1037 
Міський і сільський телефонний 2780000 2475512 13,2 52412 1551000 1381122 18,6 29241 1229000 1094390 9,6 23170 
Телефонний міжміський 
(включаючи міжнародний) 6033000 5372217 28,6 113741 2455000 2186109 29,4 46284 3578000 3186108 28,0 67457 

Проводове мовлення 50000 44524 0,2 943 33000 29386 0,4 622 17000 15138 0,1 320 
Спеціальний і фельдзв’язок 152000 135352 0,7 2866 2000 1781 0,0 38 150000 133571 1,2 2828 
Передача та прийом 
телевізійних і радіопрограм, 
радіозв’язок 

531000 472841 2,5 10011 299000 266251 3,6 5637 232000 206590 1,8 4374 

Держінспекція електрозв’язку 103000 91719 0,5 1942 2000 1781 0,0 38 101000 89938 0,8 1904 
Супутниковий 35000 31166 0,2 660 0 0 0,0 0 35000 31166 0,3 660 
Комп’ютерний 935000 832591 4,4 17628 84000 74800 1,0 1584 851000 757791 6,7 16044 
Мобільний 9483000 8444345 44,9 178784 3646000 3246661 43,7 68739 5837000 5197684 45,7 110046 
             
Стільниковий 9456000 8420303 99,7 178275 3645000 3245770 100,0 68720 5811000 5174533 99,5 109556 
Пейджинговий 12000 10686 0,1 226 0 0 0,0 0 12000 10686 0,2 226 
Транкінговий 15000 13357 0,2 283 1000 890 0,0 19 14000 12467 0,2 264 
До зв’язку   44,8    43,6    45,5  
   0,1    0,0    0,1  
   0,1    0,0    0,1  

Розраховано за даними: [7]. 
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(в реальних цінах; грн.) 
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Рис. 3. Доходи підприємств від надання послуг зв’язку (на 1000 жителів) в Україні в 2004 р. 

Складено за даними: [7]. 
 

За рівнем зосередження (за доходами 
підприємств від надання послуг зв’язку гос-
подарству) вирізняється мобільний вид 
зв’язку, який за часткою виду і підвиду 
зв’язку в зв’язку в цілому (45,7) випереджає 
телефонний міжміський (включаючи між-
народний) (28,0), міський і сільський теле-
фонний (9,6) і комп’ютерний (6,7) види 
зв’язку в 3 рази, а проводове мовлення (0,1), 
супутниковий (0,3), телеграфний (0,4) і де-
ржінспекцію електрозв’язку (0,8) – аж в 114 
разів. 

Як свідчить таблиця 3, обсяг універса-
льної продукції (традиційних послуг) по-
штового виду зв’язку (відправлення листів, 
посилок, газет і журналів, грошових перека-
зів і пенсійних виплат) продовжує зростати 
(особливо, в останні роки). Обсяг універса-
льної продукції телеграфного виду зв’язку 
(відправлення телеграм) постійно знижуєть-
ся. Обсяг універсальної продукції телефон-
ного міжміського (включаючи міжнарод-
ний) виду зв’язку (надання міжміських те-
лефонних переговорів (включаючи міжна-
родні)) зростає. 
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               Таблиця 2. 
Динаміка доходів підприємств від надання послуг зв’язку в Україні за 2000-2004 рр. 

Динаміка доходів підприємств від надання 
послуг зв’язку, в реальних цінах 

Динаміка доходів підприємств від надання 
послуг зв’язку населенню, в реальних цінах 

Динаміка доходів підприємств від надання 
послуг зв’язку господарству, в реальних цінах 

(до попереднього року), % 
(до 

2000 
р.), % 

(до попереднього року), % 
(до 

2000 
р.), % 

(до попереднього року), % 
(до 

2000 
р.), % 

Види і підвиди зв’язку 

2001 2002 2003 2004 2004 

ТІ 

2001 2002 2003 2004 2004 

ТІ 

2001 2002 2003 2004 2004 

ТІ 

Зв’язок 151,3 130,7 125,7 138,8 344,9 1,00 153,5 119,3 123,8 132,4 300,3 1,00 149,4 140,5 127,0 143,3 382,0 1,00 
Поштовий 126,1 134,6 96,7 124,7 204,8 0,59 145,4 126,5 97,3 108,9 194,9 0,65 118,2 138,6 96,5 132,0 208,9 0,55 
Телеграфний 112,6 98,3 102,4 180,3 204,4 0,59 118,6 97,0 87,3 91,3 91,6 0,30 105,4 100,1 122,5 265,0 342,3 0,90 
Міський і сільський телефонний 132,3 124,0 109,0 99,7 178,4 0,52 125,4 124,9 108,0 95,8 162,1 0,54 143,4 122,8 110,4 105,1 204,3 0,53 
Телефонний міжміський 
(включаючи міжнародний) 149,7 125,3 101,8 125,4 239,3 0,69 140,8 109,2 111,6 132,5 227,5 0,76 156,4 136,1 96,5 120,9 248,2 0,65 

Проводове мовлення 106,0 101,3 85,3 92,6 84,9 0,25 107,5 101,3 86,9 90,8 86,0 0,29 103,1 101,4 82,2 96,3 82,8 0,22 
Спеціальний і фельдзв’язок 268,1 123,2 166,9 134,4 740,3 2,15 0,0 0,0 Понад 1000 96,4 Понад 1000 ∗² 268,1 123,2 163,8 135,1 730,6 1,91 
Передача та прийом 
телевізійних і радіопрограм, 
радіозв’язок 

149,7 134,2 128,0 144,5 371,8 1,08 170,9 139,4 136,4 151,6 492,6 1,64 134,0 129,3 119,6 136,3 282,5 0,74 

Держінспекція електрозв’язку 155,6 137,2 136,1 124,0 360,6 1,05 118,5 213,6 91,8 96,4 224,0 0,75 156,8 135,4 137,8 124,8 365,0 0,95 
Супутниковий 85,4 112,7 164,4 99,2 156,8 0,45 ∗¹ ∗¹ ∗¹ 0,0 ∗¹ ∗¹ ∗¹ ∗¹ ∗¹ 99,2 ∗¹ ∗¹ 
Комп’ютерний 172,0 175,5 164,1 140,1 693,6 2,01 153,4 150,4 145,2 165,2 553,5 1,84 174,3 178,3 165,9 138,0 711,4 1,86 
Мобільний 191,3 142,0 177,8 172,5 833,2 2,42 244,2 124,0 158,7 159,4 766,3 2,55 153,2 162,5 194,5 181,9 881,2 2,31 
                   
Стільниковий 194,7 142,8 178,9 173,0 860,5 1,03 246,6 124,6 159,0 159,5 779,2 1,02 156,3 164,1 196,5 182,7 920,7 1,04 
Пейджинговий 90,7 82,1 78,1 68,0 39,5 0,05 103,7 45,7 30,6 0,0 0,0 0,00 86,6 95,5 86,5 72,3 51,7 0,06 
Транкінговий 106,7 130,4 91,9 131,4 168,0 0,20 118,5 106,8 91,8 96,3 111,9 0,15 105,4 133,4 91,9 134,9 174,3 0,20 
До зв’язку      2,49      2,59      2,41 
      0,11      0,00      0,13 
      0,49      0,37      0,46 

Розраховано за даними: [3-7]. 
 
∗¹ Розрахунок є неможливим, оскільки відсутні дані: [3; 5]. 
∗² Розрахунок є неможливим, оскільки попередній показник обчислений умовно. 
 



                 Таблиця 3. 

Універсальна продукція поштового, телеграфного і телефонного міжміського  
(включаючи міжнародний) видів зв’язку в 2004 р. та динаміка її обсягу за 2000-2004 рр.  
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Універсальна продукція поштового, 
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Універсальна продукція поштового виду зв’язку        
Листи 346000 7325 105,3 103,5 97,2 109,1 115,7 
Посилки 7000 148 140,0 85,7 116,7 100,0 140,0 

Газети і журнали 1393000 29493 102,2 103,0 97,1 109,0 111,4 
Грошові перекази і 
пенсійні виплати 

186000 3938 80,4 96,7 96,6 110,7 83,0 

Універсальна продукція телеграфного виду зв’язку        
Телеграми 8000 169 91,7 90,9 90,0 88,9 66,7 

Універсальна продукція телефонного міжміського 
(включаючи міжнародний) виду зв’язку 

       

Міжміські телефонні переговори 
(включаючи міжнародні) 

3793000 80306 118,7 112,3 124,2 166,6 275,8 

Розраховано за даними: [3-7]. 



Найвищий рівень концентрації за уні-
версальною продукцією поштового, теле-
графного і телефонного міжміського (вклю-
чаючи міжнародний) видів зв’язку просте-
жується в універсальній продукції телефон-
ного міжміського (включаючи міжнарод-
ний) виду зв’язку (міжміські телефонні пе-
реговори (включаючи міжнародні)), яка за 
показником „на 1000 жителів” (80306) ви-
переджає універсальну продукцію поштово-
го виду зв’язку (газети і журнали) (29493), 
(листи) (7325) і (грошові перекази і пенсійні 
виплати) (3938) в 6 разів, а (посилки) (148) і 
універсальну продукцію телеграфного виду 
зв’язку (телеграми) (169) – аж в 507 разів. 

Висновки. Детальний розгляд даної 
статті дозволяє зробити наступні висновки: 

1.  Зв’язок – це складний суспільно-
географічний об’єкт, який має складну 
структуру. На це вказує аналіз двох голо-
вних структур зв’язку – компонентної і 
управлінської; 
2.  Одним із найважливіших видів еко-
номічної діяльності є зв’язок, який впливає 
на розвиток суспільства і відбиває рівень 
його розвитку. Рівень розвитку самого 
зв’язку є надзвичайно високим, про що сві-
дчить розгляд двох основних показників рі-
вня розвитку даного виду економічної дія-
льності – доходів підприємств від надання 
послуг зв’язку й універсальної продукції 
поштового, телеграфного і телефонного 
міжміського (включаючи міжнародний) ви-
дів зв’язку. 
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УДК 911.2:551.4             Станіслав Ігнатьєв 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ВИКОРИСТАННЯ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ БУФЕРНИХ ЗОН  

ЕКОМЕРЕЖІ 
 

Пропонується застосувати метод моделювання території буферних зон виходячи із сумарної економіч-
ної вартості ландшафтних комплексів для розробки шляхів оптимізації їх використання. Автором виведено 
ряд співвідношень для розрахунку економічних характеристик ландшафтних комплексів буферних зон. Резуль-
татом роботи є рекомендаційна карта безконфліктної оптимізації використання ландшафтних комплексів 
буферних зон екомережі. 

Stanislav Ignatev. Social-economic aspects of optimization of use of landscape complexes of buffer zones of 
econetwork. It is offered to use a method of modelling of territories of buffer zones, being based on total economic cost 
of landscape complexes for development of ways of optimization of their use. By author it is developed formulas of cal-
culation of economic characteristics of landscape complexes of buffer zones. Result of work - a card of recommenda-
tions of not disputed optimization of use of buffer zones of ecological network. 

 
Проблеми проектування місцевої 

екологічної мережі в сучасних умовах чис-
ленних конфліктів природокористування, 
пов’язаних із соціально-економічними осо-

бливостями території, для географів є одні-
єю з найважчих наукових задач. В процесі 
євроінтеграції, перед України стоїть важка 
задача щодо збільшення площ природно-
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заповідних територій до 7% площі, а еколо-
гічної мережі – до 25% площі нашої держа-
ви. В контексті зазначеної проблеми вини-
кає необхідність створення буферних зон 
для забезпечення функціонування екомере-
жі. Однак, будь-яке відчуження земель для 
потреб охорони природи викликає низку 
конфліктів природокористування. 

У світовій практиці оптимізації ланд-
шафтних комплексів територій екологічних 
мереж використовується метод сумарної 
економічної вартості ландшафтних компле-
ксів [2, 3, 4]. Метод застосовується, перева-
жно, для розробки проектів, спрямованих на 
відновлення ландшафтів.  

Автор пропонує застосувати метод мо-
делювання території буферних зон виходя-
чи із сумарної економічної вартості ланд-
шафтних комплексів для розробки шляхів 
оптимізації їх використання. Особливої ува-
ги потребує вивчення системи розміщення 
населення в межах території буферних зон, 
землекористування в межах яких підлягає 
оптимізації. 

Сумарна економічна вартість ландша-
фтного комплексу дозволяє оцінити ефек-
тивність відновлення ландшафтних компле-
ксів у межах буферних зон екомережі. Су-
марна економічна вартість включає в себе 
наступні складові. 

1. Сумарна вартість використання 
ландшафтного комплексу, що складається із 
вартості безпосереднього та опосередкова-
ного використання. 

1.1. Вартість безпосереднього викори-
стання – економічний прибуток, що отри-
мано від використання ландшафтних ком-
плексів буферних зон. Наприклад, прибутки 
від заготівлі деревини в лісах буферних зон, 
збирання врожаю із сільськогосподарських 
угідь, відстрілу промислових тварин. 

1.2. Вартість опосередкованого вико-
ристання [2] – додатковий економічний 
прибуток, що отримано від непрямого вико-
ристання ландшафтних комплексів буфер-
них зон. Наприклад, прибутки від рекреа-
ційної діяльності (санаторії, будинки відпо-
чинку, дитячі оздоровчі табори), проведення 
екскурсій. 

2. Сумарна вартість ландшафтного 
комплексу, що не пов’язана з використан-
ням [2]. 

2.1. Вартість відкладеної альтернативи 
– довгостроковий економічний прибуток від 
збереження ландшафтних комплексів буфе-
рних зон для використання в майбутньому. 
Вартість відкладеної альтернативи зводить-
ся до спроможності сплатити за збереження 
ландшафтних комплексів буферної зони. 

2.2. Вартість успадкування ландшафт-
ного комплексу – довгостроковий економі-
чний прибуток, що отримано від майбутніх 
поколінь, які готові сплатити за природні 
ландшафтні комплекси. Наприклад, резер-
вування територій у ландшафтний парк, ан-
тропогенний вплив в якому є мінімізованим. 

2.3. Вартість існування ландшафтного 
комплексу – економічний прибуток, що 
отримано від незруйнованих природних 
ландшафтних комплексів (в даний момент 
часу). 

Ієрархію складових сумарної економі-
чної вартості ландшафтних комплексів у 
межах буферних зон екомережі графічно 
зображено на рис. 1. 

Для обчислення сумарної економічної 
вартості ландшафтних комплексів, автор 
пропонує наступне співвідношення балан-
сове рівняння (1): 

∑ ∑ ++++=
i i

EVRVOVIUVDUVTEV ),()(     (1) 

де TEV  – сумарна економічна вартість 
ландшафтних комплексів (total economic 
value); DUV  – вартість безпосереднього 
використання довкілля (direct use value); 
IUV  – вартість опосередкованого викорис-
тання довкілля (indirect use value); OV  – ва-
ртість відкладеної альтернативи (option 
value); RV  – вартість успадкування (request 
value); EV  – вартість існування (existence 
value); і – індекс підсумовування. 

Розрахування сумарної економічної 
вартості ландшафтного комплексу буферної 
зони екологічної мережі є дієвим інструме-
нтом для визначення ефективності впрова-
дження проекту з відновлення (або, навіть, 
використання) буферної зони. Для визна-
чення пріоритетів під час розробки приро-
доохоронного проекту, автор пропонує, ви-
користати відносну економічну вартість 
(relative economic value – у англомовній 
економічній літературі), що має вигляд 
співвідношення: 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 245 - 

,
)(

)(

∑

∑
+

++
=

i

i

IUVDUV

EVRVOV

REV           (2) 

де REV  – відносна економічна вартість 
ландшафтного комплексу буферної зони. 

Відносна економічна вартість ілюструє 
співвідношення сумарної вартості, що не 
пов’язана з використання, до сумарної вар-

тості використання. Іншими словами, відно-
сна економічна вартість – співвідношення 
економічного прибутку, що буде отримано 
(чи вже отримується) від збереження ланд-
шафтних комплексів буферних зон, до еко-
номічного прибутку, отриманого від вико-
ристання ландшафтних комплексів у даний 
момент часу. 

 
Рис. 1. Ієрархія складових сумарної економічної вартості ландшафтних комплексів  

буферних зон 
 

З вищенаведених визначень видно, що 
сумарна економічна вартість та відносна 
економічна вартість ландшафтних комплек-
сів є функціями від часу t: 

),(tFTEV =  ).(tFREV =   (3) 
Отже, час є важливим параметром, 

який потребує урахування під час оцінки та 
співставлення ресурсів, заходів і проектних 
рішень, вартість яких відноситься до різних 
періодів. Звідси виникає проблема приве-
дення різних економічних величин до одних 
вартісно-часових параметрів. Факторами, 
що потребують такого приведення є: 
• існування часових переваг у громади 

(ресурси сьогодення оцінюються, зазви-
чай, вище, ніж ресурси майбутнього); 

• наявність альтернативної вартості капі-
талу (сума коштів, що вкладена у капі-
тал, має більшу цінність, ніж та сама су-

ма через рік, бо може бути інвестована 
та повернута з відсотками). 
Приведення різночасових економічних 

параметрів здійснюється за допомогою дис-
контування. Для дисконтування використо-
вується коефіцієнт, що розраховується за 
рівнянням складних відсотків: 

,)1( )1( −−+= qdβ    (4) 

де β  – коефіцієнт дисконтування; d  – нор-
ма дисконту (discount rate); q  – ціла кіль-
кість років між початком та закінченням ре-
алізації проекту (quantity years). 

Значення врахування фактору часу по-
силюється під час прийняття природоохо-
ронних рішень, бо більшість проектів мають 
довгостроковий характер (наприклад, від-
новлення лісу та зупинення ерозії схилів 
яру). 
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На менеджмент буферних зон значною 
мірою впливає норма дисконтування. Чим 
вона вище, тим більше витрат мають насту-
пні покоління, а економічний прибуток – 
сучасне. Для визначення норми дисконту-
вання використовується формула Фішера: 

,
1
min

y

yd
d

+
−

=    (5) 

де mind  – мінімальна ставка дисконтування 
(визначається щомісячно та щорічно Націо-
нальним банком); y  – щорічний рівень ін-
фляції. 

Якщо норма дисконту для України 
становить 0,05 грн/ рік, а „Програма форму-
вання національної екологічної мережі” ви-
конується протягом 10 років, то коефіцієнт 
дисконтування становить –0,55 грн. Тобто, 
1,00 грн прибутку, отриманого від викорис-
тання ресурсів, за 10 років дисконтується 
(зміниться) у 0,45 грн прибутку. 

Тому, рівняння (1) приймає наступний 
вигляд: 

∑ ∑ ++⋅++=
i i

EVRVOVIUVDUVTEV ).()( β  (6) 

Відповідно, співвідношення (2), з ура-
хуванням коефіцієнту дисконтування, має 
вигляд: 
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         (7) 

Враховуючи функціональну залеж-
ність від часу, для обчислення TEV  і REV , 
необхідно мати базу даних за певний про-
міжок часу. Роль такої бази даних може ви-
конувати бюджет (або фінансовий звіт) ад-
міністративної одиниці, на території якої 
розташована буферна зона. Користуючись 
низкою річних бюджетів можна прослідку-
вати динаміку сумарної економічної вартос-
ті протягом часу. Це є доцільним під час об-
ґрунтування необхідності впровадження 
проекту з відновлення буферної зони еко-
мережі [4]. 

Слід зазначити, що щільність населен-
ня територіальної одиниці (в даному випад-
ку, сільської ради), в межах якої розгляда-

ється структура ландшафтних комплексів та 
їх вартісні характеристики, має суттєве зна-
чення. При врахуванні коефіцієнту щільно-
сті населення (k ), співвідношення (7) при-
ймає наступний вигляд: 

.
)(

)(

∑

∑
++⋅

+
=

i

i

EVRVOV

IUVDUV

kREV
β

        (8) 

При чому, коефіцієнт щільності насе-
лення є величиною, що зворотно пропор-
ційна до значення щільності населення ( P , 
особи / км2): Pk /1= ; та є величиною, що 
вимірюється у одиницях. 

Коефіцієнт щільності населення для 
Куп’янського району розрахований метода-
ми картографічного аналізу із комплексної 
карти «Населення Куп’янського району» 
(рис. 2), що є елементом ГІС Куп’янського 
району, розробленої автором. З метою ви-
значення даного коефіцієнту для адмініст-
ративних одиниць Дворічанського та Борів-
ського районів було використано актуальну 
інформацію районних відділів статистики. 

Для спрощення менеджменту буферних 
зон екомережі доцільним є визначення віднос-
ної економічної вартості ландшафтних компле-
ксів в межах сільських рад, території яких вхо-
дять до буферних зон. Значення співвідношен-
ня (8) в межах сільської ради аргументує необ-
хідність впровадження проекту з відновлення 
ландшафтних комплексів буферних зон. Зна-
чення відносної економічної вартості може ма-
ти наступний вигляд: 
- REV> 1 – ландшафтні комплекси буфер-

них зон використовуються інтенсивно для 
отримання економічного прибутку; 

- REV  = 1 – ландшафтні комплекси викори-
стовуються збалансовано (економічний 
прибуток використання дорівнює економі-
чному прибутку, що не пов’язаний з вико-
ристанням); 

- REV  < 1 – ландшафтні комплекси викори-
стовуються екстенсивно або зарезервовані 
для наступного заповідання. 
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Рис. 2. Населення Куп’янського району (складено автором станом на 01.04.2008 р.)
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Таблиця 1 
Розрахунок сумарної та відносної економічної вартості ландшафтних комплексів буферних зон  

Оскільського природного коридору (за сільськими радами) 

Вартість безпосереднього використання, тис. грн 

Сільська рада 
від збору 
врожаю з 
ланів 

від збору 
врожаю в 
садах та 
ягідниках 

 
від 
заго-
тівлі 
дере- 
вини 

від відстрілу 
промислових 
тварин та від-
лову риби 

Вартість 
опосе-
редко-
ваного 
викорис-
тання, тис. 

грн 

Сумарна 
вартість 
викорис-
тання, 
тис. грн 

Вартість 
відкладеної 
альтерна-
тиви, 

тис. грн 

Вартість 
успадку-
вання, тис. 

грн 

Вартість 
існуван-
ня, тис. 
грн 

Сумарна 
вартість, 
що не по-
в'язана з 
викорис-
танням, 
тис. грн 

Сумарна 
економіч-
на вартість 
ланд-

шафтних 
комплек-
сів, тис. грн 

Відносна 
еконо-

мічна вар-
тість ланд-
шафтних 
комплек-
сів, тис. грн 

Дворічанський район 
Кам'янська 235 0 0 34 1281 1549 120 860 450 1430 2979 0,92 
Миколаївська 456 0 0 0 1853 2310 120 450 560 1130 3440 0,49 
Жовтнева 675 0 0 0 961 1636 160 140 410 710 2346 0,43 
Таволжанська 457 57 1679 0 800 2993 100 520 450 1070 4063 0,36 
Гряниківська 235 0 345 34 1401 2015 120 690 960 1770 3785 0,88 
Вільшанська 977 0 0 0 1450 2427 100 1400 740 2240 4667 0,92 
Куп'янський район 
Синьківська 987 0 0 0 961 1948 130 140 640 910 2858 0,47 
Кіндрашівська 560 678 0 0 1452 2690 150 150 450 750 3440 0,28 
Нечволодівська 568 978 0 0 2658 4204 130 120 480 730 4934 0,17 
Курилівська 346 0 0 0 1560 1906 140 170 450 760 2666 0,40 
Осинівська 123 0 0 0 960 1083 150 320 340 810 1893 0,75 
Пристинська 676 0 0 56 343 1075 180 350 340 870 1945 0,81 
Сеньківська 451 135 0 1457 654 2697 140 900 450 1490 4187 0,55 
Кругляківська 348 0 2790 0 345 3483 100 650 420 1170 4653 0,34 
Борівський район 
Загризівська 967 0 567 0 1896 3430 150 1200 420 1770 5200 0,52 
Богуславська 456 456 1876 0 1450 4238 130 110 430 670 4908 0,16 
Гороховатська 897 98 0 0 860 1855 140 450 420 1010 2865 0,54 
Підлиманська 678 0 0 0 1245 1923 160 960 430 1550 3473 0,81 
Радьківська 567 0 3456 2678 945 7714 170 1100 540 1810 9524 0,23 
Лозівська 91 0 0 345 780 1216 100 450 340 890 2106 0,73 



Для визначення черговості реалізації 
проектів відновлення ландшафтних компле-
ксів буферних зон автор пропонує знайти 
значення співвідношення (7) для всіх сіль-
ських рад Дворічанського, Куп’янського та 
Борівського районів, що в своєму територі-
альному устрої мають найвищу частку зе-
мель екологічної мережі Оскільського при-
родного коридору. Після цього, проводить-
ся ранжування отриманих значень за спів-
відношенням (1). В умовах низького рівня 
фінансування природоохоронних проектів з 
боку держави, доцільним є ранжування зна-
чень REV> 1. На прикладі Оскільського 
природного коридору, до класового інтер-
валу повинно входити 2 значення. Аналогі-
чно з ранжуванням сталості ландшафтних 
комплексів ПЗФ, першочергового 
розв’язання потребують співвідношення, що 
мають найвищий клас. 

Автором розраховано сумарна та від-
носна економічна вартість ландшафтних 
комплексів буферних зон Оскільського при-
родного коридору (за сільськими радами) – 
таблиця 1. З таблиці випливає, що в межах 
всіх сільських рад використання ландшафт-
них комплексів є інтенсивним при високій 
сумарній економічній вартості. Тобто, зміни 
способу господарювання потребують всі 
сільські ради. 

Табл. 1 складена на підставі фінансо-
вих звітів Дворічанської, Куп’янської, Бо-
рівської районних державних адміністрацій 
(стовпці „вартість використання) та експер-
тних оцінок (стовпці „вартість, що не 
пов’язана з використанням”). Експертні 
оцінки ґрунтуються на середніх значень 
економічного прибутку ландшафтних ком-
плексів на одиницю площі (км2). 

Наступним кроком у оптимізації кори-
стування ландшафтними комплексами є 
розробка заходів, спрямованих на зменшен-
ня рівня інтенсивності використання ланд-
шафтних комплексів буферних зон. Тобто, 
необхідно переглянути способи землекори-
стування, спрямовуючи відносну економіч-
ну вартість ландшафтного комплексу буфе-
рної зони до рівняння 1≤REV . Слід зазна-

чити, що розроблені заходи повинні відпо-
відати загальному використанню ландшаф-
тних комплексів буферних зон зі зворотною 
залежністю. Отже, для буферних зон 
Оскільського природного коридору в межах 
Куп’янського району доцільними є наступні 
складові оптимізації: 
- використання буферних зон для екстен-

сивного сільського господарства; 
- використання буферних зон для потреб 

садівництва; 
- використання буферних зон для екстен-

сивного лісового господарства; 
- використання буферних зон для виро-

щування промислових диких тварин та, 
іноді, риби. 
Дана класифікація кореспондується із 

запропонованої схемою оптимізації викори-
стання напівзаповідних ландшафтів К. Ріх-
тером на з’ їзді географічного конгресу 
США у 2006 [1]. 

Дана класифікація має у собі складові: 
- збір врожаю з ланів; 
- збір врожаю в садах; 
- заготівля деревини; 
- відстріл промислових тварин та вилов 

риби. 
Відповідно до зазначених класифіка-

цій, аналітична карта використання ланд-
шафтних комплексів буферних зон та його 
оптимізація наведена на рисунку 3. Слід за-
значити, що вданій карті використано метод 
поділу території за сільськими радами: для 
класичної географії та охорони природи да-
ний факт є мало допустимим, однак для те-
риторіального менеджменту – цілком при-
датний. 

Отже, можна зробити висновок, що бі-
льшість фрагментів буферних зон мають 
підвищений потенціал для екстенсивного 
сільського господарства. Найбільший поте-
нціал визначено в межах Курилівської, Неч-
володівської, Піщанської та Проснської 
сільських рад Куп’янського району. Нато-
мість доля лісового господарства у межах 
даних адміністративно-територіальних оди-
ниць потребує значного зменшення.  



 
Рис. 3. Використання ландшафтних комплексів буферних зон та його оптимізація  

(за автором, 2008) 
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Зрозуміло, що перегляд способів зем-

лекористування стає причиною виникнення 
конфліктів землекористування. Однак, за-
пропонована автором модель оптимізації 
землекористування в межах буферних зон 
дозволяє компромісно знаходити 
розв’язання конфліктів природокористуван-
ня. Оскільки дана модель передбачає заміну 
способів землекористування, виходячи із 

принципу збереження вартості використан-
ня ландшафтних комплексів буферних зон 
екологічної мережі, а як наслідок, не зумов-
лює зменшення прибутку від їх викорис-
тання. 

Запропонована автором модель випро-
бовується у відділі земельних ресурсів 
Куп’янської районної державної адмініст-
рації. 
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УДК 911.9:504.062.2        Олександр Третьяков 
 

ЗМЕНШЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ХАРКІВСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ 

 
В роботі визначено ефект зменшення емісії парникових газів завдяки розвитку біоенергетики в Харківсь-

кій області. Ефект оцінювався в цілому по області та в розрізі адміністративних районів. До уваги прийма-
лись лише ті джерела емісії парникових газів, що безпосередньо стосуються біоенергетики. Враховувався та-
кож опосередкований ефект, що полягає у заміщенні вугілля, необхідного для виробництва обсягів енергії, що 
еквівалентна біоенергетичному потенціалу області.  

В работе определен эффект снижения эмиссии парниковых газов вследствие развития биоэнергетики в 
Харьковской области. Эффект оценивался в целом по области и в разрезе административных районов. Во 
внимание принимались только те источники эмиссии парниковых газов, которые непосредственно касаются 
биоэнергетики. Учитывался также опосредованный эффект, который заключается в замещении угля, необхо-
димого для выработки энергии, эквивалентной биоэнергетическому потенциалу области. 

Tretyakov O.S. The reduction of greenhouse gases emissions in the Kharkiv region caused by bioenergy 
power ingeneering. The effect of greenhouse gases emissions diminishing caused by bioenergy power development in 
the Kharkiv region is described in the article. The effect was assessed at the region at all and by the administrative re-
gions. It was taken into account only those sources of greenhouse emissions, which directly concern bioenergy power 
engineering. The indirect effect of coal replacement, needed for energy production, that equals bioenergy potential of 
the region was also accounted in the article. 

 
Вступ. Використання біоенергетичних 

ресурсів (БЕР) є дуже актуальною пробле-
мою не тільки з ресурсної, але й з природо-
охоронної точки зору, що пов’язане з необ-
хідністю зниження негативного впливу від-
ходів органічного походження на довкілля.  

Серед основних напрямків негативно-
го впливу БЕР на навколишнє середовище в 
разі відсутності їх використання є наступні: 
• викиди парникових газів; 

• створення сприятливих умов до роз-
множення шкідливих мікроорганізмів; 

• сприяння розмноженню тварин, що зна-
ходять на місцях складування (накопи-
чення, звалища) відходів (особливо, 
ТПВ) харчову базу та виконують роль 
поширювачів хвороботворних мікроор-
ганізмів; 

• утворення на поверхні місць складуван-
ня відходів пилу, насиченого шкідливи-
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ми мікроорганізмами, що легко розно-
ситься вітром; 

• забруднення поверхневих водних 
об’єктів та ґрунтових вод фільтратом та 
рідинною складовою органічних відхо-
дів; 

• поширення на значній території, що 
прилягає до звалищ, неприємних запа-
хів; 

• створення пожежнонебезпечних ситуа-
цій. 
Відходи органічного походження, роз-

кладаючись на звалищах, утворюють низку 
газів, котрі за кліматичним ефектом дії на 
атмосферу відносять до парникових: СО2, 
N2O, CH4 та ін. В разі використання БЕР в 
процесах виробництва енергії найбільший 
ефект зниження тиску на навколишнє сере-
довище спостерігається у зменшенні емісії 
парникових газів. До того ж даний напря-
мок найбільш легко піддається кількісному 
виміру.  

Вихідні передумови. Питання оцінки 
емісії парникових газів та створення їх ка-
дастру для певної території привертає сьо-
годні багато уваги. Найбільшого розвитку 
це питання отримало в роботах Міжурядо-
вої групи експертів з питань змін клімату, 
зокрема, у Керуючих принципах з ефектив-
ної практики та врахування факторів неви-
значеності у національних кадастрах парни-
кових газів [5, 8]. Викладені методики оцін-
ки емісії парникових газів застосовувались 
для території різних країн, зокрема, Киргиз-
стану [2] та Вірменії [4]. 

Формулювання цілей статті, поста-
новка завдання. Метою даної роботи є ви-
значення потенційного ефекту  зменшення 
обсягів емісії парникових газів на території 
Харківської області у зв’язку з розвитком 
біоенергетики. Для досягнення поставленої 
мети нами вирішувались такі завдання: 
1. Оцінка емісії парникових газів в 

альтернативних сценаріях (відсут-
ності та, навпаки, повного викорис-
тання БЕР). 

2. Аналіз зменшення емісії парнико-
вих газів по районах області. 

Виклад основного матеріалу. Для кі-
лькісного визначення зменшення емісії пар-
никових газів внаслідок розвитку біоенерге-
тики нами було обчислено емісію парнико-

вих газів в разі відсутності використання 
БЕР в енергетиці (Сценарій 1) та за умови 
залучення до виробництва енергії всього 
об’єму біоенергетичних ресурсів (Сценарій 
2). В розрахунках використовувались стати-
стичні дані за районами області. В табл. 1. 
показані джерела викидів парникових газів, 
що приймалися до уваги відповідно за сце-
наріями 1 та 2.  

Як можна побачити, нами не були 
охоплені всі джерела утворення парникових 
газів – в даному розділі ми намагались по-
казати лише ефект зниження емісії парни-
кових газів в галузях, що безпосередньо 
стосуються утворення БЕР.  

Використання енергетичної деревини 
для виробництва теплової енергії нами вра-
ховувалось лише в розрізі заміщення вико-
ристання викопних джерел енергії. Це пояс-
нюється тим, що, згідно з [3], за умовами 
Кіотського протоколу, спалювання дереви-
ни не пов’язане з викидами парникових га-
зів.  

За результатами моделювання можли-
востей використання БЕР [6] Харківської 
області було виявлено, що, за умови вироб-
лення енергії лише в житловому секторі та 
на деяких з підприємств – джерелах утво-
рення БЕР, було виявлено певні надлишки 
енергетичного потенціалу. Проте, на нашу 
думку, наведені оцінки енергетичних по-
треб показують лише мінімальні значення. 
Отже, ми вважаємо, що весь об’єм енерге-
тичного потенціалу БЕР може бути викори-
станий, що є вихідним припущенням при 
оцінці емісії парникових газів за Сценарієм 
2. 

Об’єми емісії парникових газів обчис-
лювались за методиками, що наведені в ро-
ботах Міжурядової групи експертів з питань 
зміни клімату [5, 8], а також за даними фра-
нцузьких експертів (для визначення об’ємів 
запобігання викидів парникових газів при 
спалювані вугілля) [8]. 

Для оцінки можливостей співставлен-
ня та визначення «чистого» ефекту знижен-
ня емісії парникових газів від запроваджен-
ня технологій використання БЕР, всі обчис-
лені нижче об’єми емісії парникових газів 
переводились в Гг-еквівалент СО2/рік на 
основі інформації, що потенціал глобально-
го потепління для СН4 в 21, а N2O – в 310 



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 253 - 

разів більш значущий, ніж потенціал СО2 
[1]. 

 

Таблиця 1 

Сценарій 1 Сценарій 2 

Тваринництво 

викиди СН4 внаслідок ентеральної ферментації сільськогосподарської худоби 

викиди СН4 та N2O в результаті  збирання, 
зберігання та використання гною тварин 
(коефіцієнти для Сценарію 1) 

викиди СН4 та N2O в результаті  збирання, 
зберігання та використання гною тварин 
(коефіцієнти для Сценарію 2) 

 Викиди СО2 в процесах  спалювання біога-
зу 

Рослинництво 

 Викиди CH4 N2O в процесах спалювання 
відходів рослинництва 

Станції очищення комунальних стічних вод (СОКСВ) 

Викиди СН4 в населених пунктах області, що не обладнані централізованими системами 
очищення стічних вод 
Викиди N2O внаслідок скиду стічних вод в поверхневі водні об’єкти та ґрунтові води 

 Викиди СО2 в процесах  спалювання біога-
зу 

Тверді побутові відходи (ТПВ) 

Викиди СН4 на звалищах ТПВ Харківської 
області 

Викиди СН4 на звалищах ТПВ Харківської 
області, уловлення та використання якого 
вважається технічно неможливим 

 Викиди СО2 в процесах  спалювання біога-
зу 

Заміщення використання вугілля 

 Запобігання викидам СО2 при використані 
кількості вугілля , котра необхідна для за-
безпечення виробництва об’єму енергії, ек-
вівалентного отриманому на основі БЕР 

 
На рис. 1 (а, б). представлені результа-

ти обчислення об’ємів емісії парникових 
газів. Як можна побачити, серед розгляну-
тих категорій найбільші викиди відносяться 
до ентеральної ферментації тварин, а також 
до емісії СО2 внаслідок спалювання біогазу. 
Найбільший вплив на зменшення об’єму 
емісії парникових газів чинить біогаз зва-

лищ ТПВ. Також слід відмітити необхід-
ність врахування опосередкованого ефекту, 
який полягає у заміщенні викидів від спа-
лювання вугілля. В цілому, як можна поба-
чити на рис. 1, б емісія парникових газів за 
сценарієм 2 є вдвічі меншою порівняно зі 
сценарієм 1.  
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Рис. 1. Викиди парникових газів джерелами БЕР Харківської області. а – викиди за ка-

тегоріями (вісь у – річні об’єми викидів, Гг еквіваленту СО2; вісь х – категорії викидів: 1 – 
СН4 внаслідок ентеральної ферментації; 2,3 – СН4 та N2O внаслідок поводження з відходами 
тваринництва відповідно; 4,5 – СН4 та N2O на СОКСВ; 6 - СН4 на звалищах ТПВ; 7 – СО2 
внаслідок спалювання біогазу; 8,9 - СН4 та N2O внаслідок спалювання відходів рослинницт-
ва; 10 – зниження емісії СО2 внаслідок заміщення вугілля). б. – порівняння загального об’єму 
викидів, Гг еквіваленту СО2 в цілому по області. 

 
Вплив біоенергетики на емісію парни-

кових газів за районами області представле-
ний на рис. 2. Як можна побачити, найбіль-
ший ефект спостерігається в Харківському 
та Дергачівському районах. Виділені райо-
ни є найбільш перспективними для початку 
реалізації регіонального розвитку біоенер-
гетики завдяки наявності найкрупніших в 
області місць концентрації БЕР (Дергачів-
ські полігони ТПВ та СОКСВ м. Харкова). 

Іншим фактором, що сприяє цьому, є кон-
центрація населення, а також промисловості 
в даних районах, яки можуть стати потен-
ційними споживачами виробленої енергії. В 
решті районів області також спостерігається 
значний ефект щодо зменшення емісії пар-
никових газів, серед яких він найбільший 
для районів зі значним потенціалом біогазу 
звалищ ТПВ. 
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Рис. 2. Ефект зменшення емісії парникових газів внаслідок розвитку біоенергетики  
за районами області 

 
Висновки. Таким чином, розвиток 

біоенергетики здатний у значній мірі змен-
шити викиди парникових газів. Це може 
стати додатковим фактором підвищення ре-
нтабельності проектів завдяки можливості 
отримання додаткового фінансування з боку 
міжнародних фондів.  

Максимальний ефект зменшення емісії 
парникових газів спостерігається в районах, 

що межують з обласним центром. Ці райони 
характеризуються найбільшими значеннями 
біоенергетичного потенціалу, значною кіль-
кістю потенційних споживачів енергії, що 
може бути вироблена за рахунок БЕР. Саме 
Харківський та Дергачівський райони ма-
ють стати місцем запровадження перших 
біоенергетичних проектів в області. 
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УДК 911.3              Людмила Ключко, Марина Несвітайло 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ САКРАЛЬНИХ МІСЦЬ  
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
В статті розглядаються актуальні питання впливу релігії на суспільну свідомість, світосприйняття, систему цін-

ностей, формування духовності населення, стан соціуму. Висвітлюються особливості територіального розміщення сак-
ральних місць та цінностей, релігійної інфраструктури в Харківському регіоні, які представляють значний пласт духовно-
культурної спадщини наших пращурів. Сакральні місця являються невід'ємною частиною релігійної сфери та місцем пало-
мництва багатьох віруючих.  

Людмила Ключко, Марина Несвитайло. Особенности размещения сакральных мест в Харьковс-
кой области. В статье раскрывается роль религии в формировании общественного сознания, мировоззрения, 
системы ценностей, духовности населения, влияние на состояние социума, что особенно важно в наше на-
пряженное время. Рассматриваются особенности территориального размещения сакральных мест и ценнос-
тей, религиозной инфраструктуры в Харьковском регионе, которые представляют значительный пласт духо-
вно-культурного наследия наших предков. Сакральные места являются неотъемлемой частью религиозной 
сферы и местом паломничества многих верующих.  

Lyudmila Klyuchko, Marina Nesvitayl о. Features of placing of scaling places in the Kharkov region. In the article 
the role of religion in forming of public consciousness, system of values, spirituality of population opens up, influence 
on the position of society. The features of the territorial placing of sakraling places and values are considered, reli-
gious infrastructures in the Kharkov region, which present the considerable layer of spiritual-cultural legacy of our 
ancestors. Sakraling places are inalienable part of religious sphere and place of pilgrimage of many believers.  

 
Актуальність теми дослідження. За 

роки незалежності в Україні спостерігається 
тенденція до відродження духовності і націона-
льної культури. Вагома роль у цьому належить 
релігійній сфері, яка суттєво підвищує свою 
значимість в суспільному житті. Такі процеси 
притаманні усім регіонам України і Харківська 
область не є винятком. Так, за останні 10 років 
кількість релігійних організацій в Харківській 
області збільшилася майже втричі. З кожним 
роком відмічається збільшення віруючих, мо-
лодшає їх вік. Спостерігається розвиток релі-
гійної інфраструктури, зокрема відбувається 
будівництво та реконструкція культових спо-
руд, відкриття недільних шкіл, виготовлення 
сакральних матеріальних цінностей, видавниц-
тво релігійної літератури, проведення місіонер-
ських і просвітницьких заходів. Харківщина 
має в своїй історії безліч знаменних подій, а то-
му і сакральних матеріальних цінностей, у тому 
числі, пов'язаних з явищами духовного харак-
теру, зокрема чудодійні ікони, святі джерела 
тощо. 

Метою статті є висвітлення особ-
ливостей територіального розміщення сак-

ральних цінностей та сакральної інфрастру-
ктури. 

Виклад результатів особистих до-
сліджень. Благовіщенський Кафедральний со-
бор належить до числа найстаріших храмів міста 
Харкова. Історія його походження тісно пов'я-
зана з історією самого міста. Історично та 
географічно церква знаходилась в поселенні, 
що пізніше стало Залопанню або так званою за-
лопанською частиною міста. Тоді це було по-
селення з кількох вулиць з хатами-мазанками. 

Церква збудована з дерева і була одно-
престольною. При храмі був один священик, 
але згодом до церкви стало ходити все біль-
ше прихожан, виникла потреба в його роз-
ширенні. На будівництво храму, що продо-
вжувалось близько 20 років, були витрачені 
значні суми та залучені кращі майстри з це-
рковної архітектури, пожертви благодійни-
ків були не лише з Харкова, а й з інших 
міст. За час будівництва нового храму бого-
служіння проходили в старій церкві, яка піс-
ля  закінчення будівництва була знесена. Ос-
таточно храм було завершено та урочисто 
освячено в 1901 році [1] . 



 
Рис. 1. Свято-Благовіщенський кафедральний собор, м. Харків  

 
У 1930 році Свято-Благовіщенський 

собор в Харкові через відому політику вла-
ди був зачинений, а його приміщення мало 
бути використане для культурних цілей. 
Собор був знову відкритий лише в 1943 році 
і вже не закривався до наших днів. З ініціа-
тиви архієпископа Стефана (Проценка) з 
Покровського монастиря були перенесені 
мощі святителя Мелетія й мощі, що перебу-
вали в музеї, святителя Афанасія (Петела-
рія), Патріарха Константинопольського і 
Лубенського чудотворця. Цією дією Влади-
ка Стефан підкреслив загальну значимість 
Благовіщенського собору для Харківської 
єпархії, а з 1946 року за ним прикріплюється 

звання "кафедрального", що зберігається й 
понині. В 1993 році до цим двох найбільших 
святинь Слобожанщини, що перебувають у 
соборі, додалася ще одна - мощі свяченому-
ченика Олександра (Петровського) [3]. 

Інша відома й широко шанована свя-
тиня Харківської єпархії - чудотворна ікона 
Божої Матері, іменована Озерянською. Збе-
реглися відомості про те, як щорічно, в день 
святкування цієї ікони під час молебню бага-
то віруючих зцілялися від хвороб. Знайдена 
була ікона біля міста Харкова у селі Озеря-
на. Існує багато легенд та історій стосовно 
чудодійної сили цієї ікони [2].  

 
Рис. 2.  Ікона Озерянської Божої Матері [4] 

 
І сьогодні Озерянська ікона Божої Матері 

вважається покровителькою міста Харкова. В 
місті є три церкви, престоли яких освячені на 
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честь Озерянської ікони, а ще одна знаходить-
ся у селі Озеряна.  

Незвичний зовнішній вигляд ікони 
(слов'янський лик, а Богоматір зображена в 
кокошнику) пояснюється її походженням. Адже 
перші копії з ікони робилися на Україні. То-
му в ній так явно проступають риси україн-
ського іконопису епохи бароко [4].  

Ще одне знаменне святе місце Слобожа-
нщини пов'язане з особою імператора Олекса-
ндра ІІІ (1845—1894 рр.). Знаходиться воно 
поблизу станції Борки в селищі Першотравне-
ве Зміївського району. Там 17 жовтня 1888 ро-
ку трапилась аварія імператорського потягу, в 
результаті якої імператор та члени його родини 
не постраждали. 

 
Рис. 3. На місці катастрофи імператорського поїзда, 1888 рік [4] 

 
Порятунок імператорської родини бу-

ло оголошено чудесним, а день 17 жовтня 
став всенародним святом. На місці катастрофи 
поїзду на згадку про цю подію по проекту ака-
деміка Марфельда було споруджено храм Хрис-

та Спасителя Преславного Преображення, кап-
лицю Нерукотворного Спасу, яка складалася із 
двох ярусів - нагорі чотиригранна вежа із золо-
тою главою й хрестом, внизу - приміщення для 
здійснення обрядів. 

 
Рис. 4. Церква на ім'я Нерукотворного Образа Спаса і монастир на місці катастрофи ім-

ператорського поїзда [4] 
 

Заснована на пам'ятному місці, ця церк-
ва відрізнялася дуже витонченою архітектурою. 
Недалеко від каплиці в західному напрямку 
споруджено кам'яний храм на ім'я Христа 
Спасителя, оточений зі сходу, півночі й пів-
дня склепінною критою галереєю. Зовні храм 
був представлений величезним куполом, оточе-
ним шістьома сіньми. Вище всіх шести вхідних 

дверей знаходилися мозаїчні ікони. Головний 
купол був суцільно покритий позолотою та 
прикрашений широким рельєфним поясом 
орнаментів. Зовнішня архітектура була ви-
тримана в стилі московських церков XVII сто-
ліття. Внутрішня обробка храму складалася з 
орнаментального  живопису з позолотою. Біля 
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храму встановлена надгробна  плита загиблим у тій катастрофі [4].  

 

Рис. 5. Храм Христа Спасителя Преславного Преображення (нині зруйнований)  [4] 
 
В традиціях того часу на території храму 

було збудовано лікарню та бібліотеку. Згодом 
впродовж багатьох років імператор приїжджав 
сюди під час великодніх свят, що підсилювало 
велич і значення цього місця. Під час Великої 

Вітчизняної війни храм було зруйновано, а кап-
лицю пошкоджено. Без купола ця унікальна ар-
хітектурна споруда простояло більше 50 років, 
хоча місцеве населення завжди пишалося велич-
чю цього святого місця. 

 

 
Рис. 6. Сучасний вигляд каплиці Спаса Нерукотворного на зупиночній платформі  

«Спасів скит», с. Першотравневе, Зміївського району 
 
Краснокутськ - один з найстаріших на-

селених пунктів Слобідської України. Пер-
ша згадка про Красний Кут відноситься до 
середини XVII століття. Місто було заснова-

но, як один з опорних пунктів для захисту 
кордонів Російської імперії від нападів та-
тар. Тут в 1654 році козаки краснокутського 
полку збудували монастир, який впродовж сто-



2008                                  Часопис соціально-економічної географії                             випуск 4(1) 
 

 - 260 - 

ліття слугував в якості надійної фортеці. В по-
дальшому за наказом імператриці Катери ІІ 
монастир було зруйновано, але при цьому він 
продовжував функціонувати. До наших днів 
збереглася його підземна частина. 

Краснокутський край славиться історич-
ними пам'ятниками. Тут зберігся парк і будівля 
садиби поміщика Харитоненка, окрасою якого є 
Спасівська церква.   

Поблизу міста Чугуєва розташоване сели-
ще Кочеток. У дореволюційний час він славився 

своїми чудодійними джерелами, мальовни-
чою природою. Далеко за межами Кочетка 
відоме джерело цілющої води. В стародавні 
часи поруч з джерелом було побудовано скит, 
дерев'яну церкву та дзвіницю, а згодом і витвір 
архітектури другої половини XIX століття 
храм Володимирської ікони Божої матері. Ця 
ікона раніше належала Володимиро-
Богородицькій церкві, збудованій на початку 
XVIII століття недалеко від міста Чугуєва, на 
березі Сіверського Дінця [5]. 

 
Рис. 7. Храм Володимирської ікони, смт. Кочеток, Чугуївський район  
 

Одна з найвідоміших святинь Харків-
щини – Свято-Борисо-Глібській жіночий мо-
настир в с. Водяне, Зміївського району. За-
тверджений, як жіночий монастир 15 квітня  
1997 року Священним Синодом Української 
Православної Церкви.  

Історія Свято-Борисо-Глебського жі-
ночого монастиря ведеться з другої полови-
ни ХІХ століття, коли в селі Водяне, Зміїв-
сьгого уїзду, Харківської губернії почалось 
будівництво приходського храму на честь 
святих старотерпців Бориса та Гліба. Воно 
велося на кошти професора Харківського 
імператорського університету Федора Олек-
сандровича Зеленогорського. Проект храму 
розробив І. Х. Нємцов, але саме будівницт-
во велося під керівництвом барині Серафі-
ми Миколаївни Ключаєвої. Церква була 
зведена на високому пагорбі біля сучасної 
траси Харків-Зміїв, на березі річки Уди. Бу-
дівництво цегельного храму було закінчено 
в 1905 році. Освячений він був архієписко-
пом Харківським і Ахтирським Арсенієм 
(Брянцевим) [1].  

Архітектура Свято-Борисо-Глебського 
храму носить на собі відбиток майже забу-

того візантійського стилю кресто-купольної 
форми спорудження. Однак храм збудова-
ний не цілком у візантійському стилі. У 
ньому збережені риси традиційної давньо-
руської архітектури. 

Після революційних подій 1917 р. бо-
гослужіння в храмі продовжувалося до 1932 
року. У 1933 році з добре відомих причин, 
його закрили. Згодом храм перетворили у 
склад, де зберігалися мінеральні добрива і 
будівельні матеріали. Відкрився він лише в 
1942 році, але в 1943 його знову закрили. До 
1991 року будівля знаходилася в повному за-
пустінні, відновлення почалося лише за роки 
незалежності.  З 90-х років на території монас-
тиря було збудовано два житлових чернечих 
корпуси, господарські споруди, кухню, просфі-
рню. Реставрація і розпис  вже в наш час 
проводив харківський художник Микола 
Григорович Марема [5].   

У 1997 році було збудовано і освячено 
перший чернечий житловий корпус. У цьому 
ж році в монастирі відбулося диво - 20 липня 
1997 року, під час Божественної літургії, чу-
довим чином оновилася старовинна ікона 
Спаса Нерукотворного. Ікона заблищала яск-
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равим золотистим світлом, вимальовувався 
чітко Образ Спасителя, з боків стали прояв-
лятися образи Архістратига Божого Михаїла і 
Архангела Рафаїла, а на іконі протягом п'яти 
днів виливалися чудові пахощі.  28 жовтня  
1997 року Священний Синод Української  
Православної  Церкви  ухвалив  вважати оно-

влену ікону Спаса Нерукотворного чудодійною 
і 20 липня щорічно святкувати цю подію.  

У травні 1999 року почалося будівни-
цтво другого чернечого двоповерхового ко-
рпусу, який було закінчено й освячене в бе-
резні 2000 року [6]. 

 

Рис. 8. Свято-Борисо-Глібський храм, с. Водяне, Зміївський район [5] 
 

На території  Борисо-Глібського мона-
стиря знаходиться колодязь з цілющою свя-
тою водою. Сьогодні храм діє і продовжує бу-
дуватися. Звідусіль  сюди приїжджають пало-
мники поклонитися Чудотворній іконі, помоли-
тися, випити цілющої води. Ця територія 
стає відомим об’єктом релігійного туризму.  

Висновки. Релігійна сфера будь-якого 
регіону є досить впливовою компонентою 
суспільного, культурного, політичного та 
економічного життя. Релігія впливає на сус-
пільну свідомість, визначає світогляд, сис-
тему цінностей, формує духовність насе-
лення, впливає на стан соціуму, що особли-
во важливо в наш напружений час, коли ти-
сячі людей є знедоленими, втрачають віру в 
добро, в можливість покращення свого доб-
робуту, відчувають через це душевний роз-
пач. Сакральні місця є невід’ємною части-

ною релігійної сфери та місцем паломницт-
ва віруючих. В Харківському регіоні знахо-
диться значна кількість сакральних місць, 
розміщення яких тісно пов’язано з історич-
ними подіями та релігійними дивами і пред-
ставляють значний пласт духовно-
культурної спадщини наших пращурів. Бі-
льшість з них розташовано в місті Харкові, 
а також в Зміївському, Чугуївському та 
Краснокутському районах. Територіальні 
особливості розміщення сакральних місць є 
лише частиною необхідного суспільно-
географічного дослідження особливостей 
релігійної сфери регіону. Потребують пода-
льших досліджень питання впливу її на роз-
виток самосвідомості, духовності населен-
ня, на розвиток культури різних прошарків 
населення, в тому числі і молоді.  
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• Корнус Анатолій Олександрович – кандидат географічних наук, доцент кафедри зага-

льної та регіональної  географії Сумського державного педагогічного університету ім. 
А.С. Макаренка 
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• Корнус Олеся Григорівна – аспірант кафедри соціально-економічної географії і регіоно-
знавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

• Кулєшова Ганна Олександрівна – аспірант кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

• Меркулова Тамара Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри економі-
чної кібернетики і прикладної економіки Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна 

• Мельник Ірина Геннадіївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

• Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, завідувач ка-
федри гідрогеології, декан геолого-географічного факультету Харківського національно-
го університету імені В.Н. Каразіна 

• Нємець Людмила Миколаївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафед-
ри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна 

• Нємець Олексій Костянтинович – магістр економічної кібернетики 
• Неубауєрова Еріка – доцент кафедри державних фінансів Економічного університету 

Братислави, Словаччина  
• Олійник Валентина Дем’янівна – асистент кафедри регіональної економіки і екології 

Одеського державного економічного університету, аспірант кафедри економічної і соціа-
льної географії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 

• Онищенко Євген В’ячеславович – асистент кафедри географії та геоекології Кірово-
градського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

• Пантилей Вікторія Анатоліївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри еконо-
мічної географії, Інститут Землезнання, Університет Марі Кюрі-Склодовської в Любліні, 
Польща 

• Пістун Микола Данилович – доктор географічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН Украї-
ни 

• Редіна Валентина Андріївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-
економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, директор Харківської обласної станції юних туристів 

• Решетов Іван Костянтинович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри 
гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

• Ромащенко Вікторія Вікторівна – аспірант кафедри економічної і соціальної географії 
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського 

• Савюк Оксана Юріївна – аспірант кафедри економічної і соціальної географії Одесько-
го національного університету ім. І.І.Мечникова 

• Семенюк Лариса Леонтіївна – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 
географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

• Скриль Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри соціально-економічної геогра-
фії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

• Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, профессор кафедри країнознав-
ства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

• Сухий Петро Олексійович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії 
України, картографії та геоінформатики Чернівецького національного университету імені 
Юрія Федьковича 

• Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова 
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• Третьяков Олександр Сергійович – старший викладач, аспірант кафедри географічного 
моніторингу та охорони природи Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна, Університету Ренн 2 – Верхня Бретань, Франція 

• Яровий Микола Миколайович – магістр економічної та соціальної географії 
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ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО “ЧАСОПИСУ” 
 

“Часопис соціально-економічної географії” приймає до друку матеріали обсягом до 20 
друкованих сторінок до рубрики “Горизонти науки”, до 10 сторінок до рубрики “Наукові по-
відомлення”, до 5 сторінок до рубрики “Рецензії”, до 3 сторінок  до рубрики “Постаті”, до 1 
сторінки до рубрик “Хроніка” та “Ювілеї”. Статті подаються в одному примірнику, який 
підписується автором та завіряється за місцем роботи чи навчання, у друкованому та елект-
ронному вигляді. Нумерація сторінок робиться олівцем на звороті, аркуші надсилаються у 
твердій обкладинці.  

Всі поля по 20 мм, формат 210x297 мм, шрифт Times New Roman 12, інтервал 1,5. 
 
Для статей необхідно дати УДК (зліва, 12 шрифт), а справа - ім'я та прізвище автора (12 

шрифт). Після цього з нового рядка посередині великими буквами заголовок статті (14 
шрифт). Під заголовком з абзацу подається анотація статті українською мовою (4-8 рядків, 
10 шрифт, курсив). Після неї з абзацу вказуються ім'я та прізвище автора, заголовок статті та 
анотація російською та англійською мовами (4-8 рядків, 10 шрифт, курсив). Нижче подається 
текст статті. 

 
Ілюстрації та малюнки мають бути в тексті статті, а також подаватися окремо у файлах 

у форматі jpg. Електронна версія має бути підготовлена в редакторі MS Word. 
 
Список джерел подається в кінці статті в алфавітному порядку. Посилання на джерела 

слід давати в прямокутних дужках [ ] із зазначенням порядкового номера, а в окремих випад-
ках і сторінок.  

 
Автори подають про себе особисті дані: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, місце роботи, посаду, державні звання та нагороди, а також фото. Автор отри-
мує один примірник “Часопису”.  

 
Адреса редакційної колегії: Кандиба Юрій Іванович, технічний секретар редколегії 

"Часопису", кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, геолого-
географічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,  

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077, Україна;  
тел.: +38 (057) 707-52-74; 
e-mail: ggfekonom@yandex.ru 
 
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність на-

ведених фактів, власних імен тощо. “Часопис” засновано у 2005 році, виходить 2 рази на рік. 
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