
1 
 

 Міністерство освіти і науки України 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки  
Громадський навчально-науковий центр суспільної географії 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
КРАЇНОЗНАВЧОЇ НАУКИ 

 
 
 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної  
Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 грудня 2015 р.)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Луцьк 

Вежа-Друк 
2015 



 2 

УДК  911.3:33:908(062.5)  

ББК 26.890я43 
А 43 
 

Рекомендовано до друку вченою радою  
факультету міжнародних відносин Східноєвропейського  

національного університету імені Лесі Українки 
(протокол № 5 від 03.12.2015 р.) 

 

 

 
Рецензенти:   Джаман В. О.  – доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; 
Павлов В. І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів та економіки природокористування Національного 
університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). 

 

 
 
 
 
 
 
 

А  43 

Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-

практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 грудня 2015 р.) / за ред.                    
В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 292 с. 

 
   ISBN 979-617-7272-55-6 

 
 
 
У збірнику матеріалів конференції висвітлюються актуальні проблеми країнознавчої науки, які були 

розглянуті на ІIІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції в м. Луцьку 15−16 грудня  2015 р. 

Розглядаються теоретико-методологічні проблеми розвитку країнознавчої науки, розкриваються питання 
та проблеми країнознавчого вивчення соціально-економічних, політичних, етнополітичних і 
демографічних процесів розвитку України й окремих країн світу, а також особливості розвитку туризму 

в окремих країнах і регіонах світу.  
Збірка розрахована на широке коло фахівців із країнознавства, спеціалістів, що працюють у 

структурних підрозділах органів державної влади й управління, географів, істориків, політологів, 

економістів, туризмознавців, студентів і викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку 
країнознавчої науки.  
 

 
 
 

УДК 911.3:33:908(062.5) 
                                                                                                     ББК 26.890я43 

 

 
                                                       
                            
                                                                                        ©  Східноєвропейський національний  
ISBN 979-617-7272-55-6                                                 університет імені Лесі Українки, 2015 



 3 

ЗМІСТ 
 

 
Теоретико-методологічні проблеми, концептуальні  

напрями розвитку й фундаментальні завдання  
країнознавства та регіонознавства 

 

Гладкий О. В. Основні типи територіальної структури провідних  
агломерацій країн світу: країнознавчі студії ……………  

 
 7 

Смирнов І. Г.  Типологія національних економік за рівнем 

міжнародної конкурентоспроможності ………………….. 

 

11 

Мамчур О. І. Типи країн світу за індексом глобальної 

конкурентоспроможності ………………………………….. 

 

13 

Шабашова Л. Ю.  
 

До питання про функціональну типологію міських 
поселень ……………………………………………………... 

 
18 

Патійчук В. О., 
Саванюк А. А. 

Особливості використання методів моделювання  
в країнознавстві …………………………………………..... 

 
20 

Пугач С. О., 
Новосад С. В. 

Поняття «транспортна доступність» та «стиснення 
простору» у сучасній науковій літературі ………………. 

 
28 

Машкова О. В., 

Нападовська Г. Ю. 

Проблеми культурної регіоналізації світу ……………... 31 

Патійчук В. О.,  
Бойчук М. А. 

Продовольча проблема як глобальне явище 
сьогодення …………………………………………………… 

 
34 

 
Проблеми країнознавчого вивчення  

особливостей соціально-економічного розвитку  
країн світу та їхніх регіонів 

 
Гринюк Д. Ю., 
Ніколаєва Ю. О. 

Маркетингово-географічні аспекти у формуванні 
конкурентоспроможності суб‟єктів господарської 

діяльності …………………………………………………… 

 
 

40 
Алламі Хайдар 

Аблулагамеед Ашур, 
Гринюк Т. А.  

Тенденції розвитку світової енергетики  

та енергобезпека держав ……………………………. 

 

44 

Тивонюк О. І.  Досвід Сполучених Штатів Америки щодо венчурного 

фінансування інноваційних процесів ……………………. 

 

47 
Клапчук В. А.  Міжнародні торговельні  мережі у світі та їх розвиток  

в Україні ……………………………………………………… 
 

51 

Мальчик М. І. Перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку  
в умовах посилення інтеграційних процесів …………...  

 
54 

Жук В. В.  Особливості використання альтернативних джерел 
енергії в Україні ……………………………………………... 

 
57 

Сосницька Я. С., 

Суровцева Ю. М.,  
Цуз О. В. 

Органічне сільське господарство та його розвиток  

в Україні: суспільно-географічні аспекти ………………. 

 

60 
 

Лажнік В. Й., 
Майстер А. А.  

Лісогосподарська освоєність території Волинської 
області ……………………………………………………….. 

 
63 



 4 

Уєвич Н. Д.  Вплив земельних ресурсів на розвиток сільського 

господарства Волинської області ……………………….. 

 

69 
Гуз О. П.,  

Мандрик І. П. 
Система сучасної вищої освіти Франції …………………  72 

 
Сучасний стан, проблеми та завдання  

політико-географічного країнознавства 
 

Коцан Р. І.  Використання синергетичного та системного підходів 
у дослідженні державних кордонів ……………………... 

 
75 

Корома Н. С.  Політико-географічний аналіз територіально-
політичних систем ………………………………………….. 

 
77 

Лажнік В. Й. Особливості поширення субнаціональних  

анклавів й ексклавів у країнах Азії ………………………. 

 

82 

Хірочинська О. І. Особливості адміністративно-територіального 
реформування Франції ……………………………………. 

 
91 

Мидловець О. О. Геополітичні інтереси сучасної Німеччини………………  94 

Гловацька М. В. Азійсько-тихоокеанський вектор геостратегії  
Канади ……………………………………………………….. 

 
97 

 
Внутрішньополітичні проблеми  

розвитку країн світу 
 

Моренчук А. А.  Особливості виборчої системи Швеції …………………  101 

Новак О. Ю. Конституційні реформи Грузії: досвід для України …… 103 

Кулик С. М. Джордж Веа – форвард ліберійської політики ……….. 108 

Коцан В. Ю. Китайська імміграційна спільнота в Іспанії …………….. 112 

 
Проблеми країнознавчого вивчення  
геодемографічних й етнополітичних  

процесів у країнах світу 
 

Сегіда К. Ю., 

Венгрин Д. В. 

Групування областей України за правилом  

«ранг-розмір» …………………………………………..  

 

116 

Зубик А. І. Міграція як чинник формування діаспор  
та етнографічних процесів ………………………………... 

 
121 

Лажнік В. Й.  Особливості сучасної демографічної ситуації  
в Сербії ……………………………………………………….. 

 
124 

Гловацька М. В.  Сучасна демографічна ситуації в Чорногорії ………….. 132 

Софіюк М. П. Сучасна демографічна ситуація в Казахстані …………. 137 

Сабов І. Сучасна демографічна ситуація в Угорщині ……………  141 

Крук А. П.  Проблема сепаратизму в Бельгії та ймовірні  
варіанти розвитку ситуації …………..……………………. 

 
144 



 5 

 

Основні концепції, проблеми та завдання  
туристичного країнознавства 

 
Смирнов І. Г., 
Мішеніна Н. О. 

Концептуальні  підходи в дослідженні рівнів 
конкурентоспроможності країн у туризмі: 

країнознавчий аспект ………………………………………. 

 
 

148 
Смирнов І. Г., 

Бондарчук Ю. С. 

Логістичний чинник сталого розвитку сакрального 

туризму: країнознавчий аспект ……………………………  

 

152 

Шпарага Т. І. Туристично-країнознавчі дослідження історико-
культурних ресурсів Великої Британії ………………….. 

 
155 

Патійчук В. О., 
Оболончик А. В. 

Сучасні тенденції розвитку винного туризму  
в Європі ………………………………………………………. 

 
162 

Руднєва М. Г. Винний та гастрономічний туризм Франції …………….. 168 

Патійчук В. О., 
Швець О. В. 

Греція як світовий центр релігійного туризму 
………………………………………………………………….. 

 
172 

Ковтун Д. В. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму в Чеській Республіці …………………………….. 

 
177 

Михальчук Ю. І.  Особливості розвитку екотуризму у Словаччині ……… 182 

Швейгер Б. Р. Особливості розвитку туризму в Нідерландах …………  187 

Путила В. О. Основні чинники та сучасний стан розвитку туризму  

у Швеції ……………………………………………………… 

 

190 
Лукашук О. О. Передумови та фактори розвитку туризму в Індії  

на сучасному етапі …………………………………………. 

 

193 

Мандрик І. П., 
Поліщук Л. В. 

Сучасні особливості розвитку іноземного туризму  
в Ізраїлі ……………………………………………………….  

 
196 

Коцан Н. Н., 
Яворська А. В. 

Історія розвитку дитячого туризму  
в Україні …..…………………………………………………. 

 
200 

Ващук Д. С. Проблеми та перспективи використання  
національних природних парків для розвитку 
екологічного туризму в Україні ……………………………  

 
 

203 

Мазурець Р. Р. Сучасний стан та проблеми розвитку готельної 
індустрії Волинської області ………………………………  

 
207 

Сергійчук А. Ю. Корецький монастир як оплот православ‟я та 
релігійно-паломницький центр Рівненської області ….. 

 
210 

 
Зовнішня політика та зовнішні зв’язки як компоненти  
комплексної країнознавчої характеристики країн світу 

 
Сищук А. А. Про теоретичні аспекти категорії 

«зовнішньоекономічна політика держави»  
у країнознавчій характеристиці країн ……………………  

 

 
214 

Романюк Н. І. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: переваги  

та ризики ……………………………………………………..  

 

218 
Козяр О. Особливості реалізації національних інтересів  

України в межах ОЧЕС ……………………………………. 

 

221 
Карпчук Н. П. Комунікаційні стратегії європейських держав  

у період створення Європейської Спільноти …………..  
 

224 



 6 

Paliokha N. M., 

Vozniuk E. V. 

The Influence of Feminist Movements on the International 

Relations ……………………………………………………… 

 

228 
Рабко О. Я.,  

Вознюк Є. В.  

Співпраця України з країнами ЄС у сфері  

екологічної політики ……………………………………….. 

 

233 
Кондратюк С. Ю. Міждержавне співробітництво Росії й Китаю  

в політичній сфері ………………………………………….. 
 

237 

Співак Д. О.,  
Раєвич Т. І. 

Сучасні німецько-французькі міждержавні економічні 
відносини …………………………………………………….. 

 
243 

Фем’як С. В.  Політика «перезавантаження» відносин як один  
із пріоритетів зовнішньополітичної діяльності  

Барака Обами ………………………………………………. 

 
 

247 
Savka D. T.,  
Voznyuk E. V. 

Cechy polityki zagranicznej Australii  
po zakończeniu «zimnej wojny»  …………………………… 

 
252 

Кондратюк Л. Л.  Фінансування Ісламської Держави ………………………. 256 

Саламага Н. М.  Правові наслідки анексії Російською Федерацією 
Кримського півострова …………………………………….. 

 
260 

Чисніков  А. С.  Інтервенція та анексія АР Крим Російською 
Федерацією  …………………………………………………. 

 
264 

Довган А. С. Ядерний потенціал Індії та Пакистану: порівняльна 
характеристика ……………………………………………… 

 
267 

Гінчук О. В. Участь України на ринку озброєнь країн Африки ..……. 272 

Романюк В. Р. Кіберзлочинність як загроза міжнародній безпеці  ……. 275 

Черниш Ю. М.,  

Вознюк Є. В.  

Внесок польських неурядових організацій у сталий 

регіональний розвиток Волинської області ……………. 

 

280 
Сидор Ю. В. Роль міжнародних зв‟язків у функціонуванні  

кардіологічного відділення Волинської обласної 

клінічної лікарні ……………………………………………... 

 
 

283 

 
Екологічне країнознавство  

в системі країнознавчої науки 
 

Гуз Р. С.,  
Радзій В. Ф. 

Система меліоративного моніторингу земель  
у верхів‟ї річки Прип‟ять ....……………………………….. 

 
287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ,  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

Й ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
КРАЇНОЗНАВСТВА ТА РЕГІОНАЛІСТИКИ 

 
 

УДК 911.3751 О. В. Гладкий – доктор географічних 

наук, професор кафедри економічної     
та соціальної географії Київського 
національного університету  імені Тараса 

Шевченка, академік Національної 
академії туризму Російської Федерації  

та Академії наук Вищої освіти України 
 

Основні типи територіальної структури провідних  

агломерацій країн світу: країнознавчі студії 
 

 Робота виконана на кафедрі економічної та  
соціальної географії  КНУ ім. Тараса Шевченка 

 
Досліджено особливості територіальної структури провідних агломерацій країн світу з 

країнознавчих позицій. Виділено радіально-кільцевий, радіально-напівкільцевий, 
приморський, моновекторний, полівекторний, поліядерний кільцевий, поліядерний 
напівкільцевий, поліядерний приморський та поліядерний розосереджений типи 
територіальних структур, які доповнено конкретними прикладами. Розкрито основні 
переваги й недоліки розвитку кожного типу агломерацій країн світу. 

Ключові слова: агломерація, територіальна структура, центр, периферія, урбанізація, 

комунікації. 
 
Gladkey A. V. The Study of General Territorial Structures of the Leading Agglomerations 

in Countries. The peculiarities of the territorial structure of the world's leading agglomerations are 

disclosed. The radial-ring, radial-semi-ring, coastal, mono-vector, poly-vector, poly-nuclear ring, poly-
nuclear semi-ring, poly-nuclear coastal as well as poly-nuclear distributed territorial structures of the 
world's leading agglomerations are explored. These types of territorial structures are supplemented 
with specific examples of the world's leading agglomerations. The basic advantages and 
disadvantages of each type of agglomerations territorial structures are shown. 

Key words: agglomeration, territorial structure, center, periphery, urbanization, 

communication. 
 

Актуальність теми дослідження. Територіальна структура агломераційних 

утворень різних країн світу тісно пов‟язана із центро-периферійними моделями їх 

формування та розвитку в господарському, розселенському, комунікаційному 
відношеннях.  Кожна агломерація характеризується своєю унікальною структурою, 
яка стає визначальною не лише для характеру її розвитку, спеціалізації й 

формування агломераційного ефекту, а й також для тієї сили впливу, що 
проявляється у зовнішньому середовищі інших міст як у межах держави, так і на 

міжнародній арені. Аналіз типів територіальних структур світових агломерацій має 
вкрай важливе значення для висвітлення їх ролі й місця у внутрідержавному та 
міжнародному поділі праці, що особливо актуально в країнознавчих дослідженнях.  

                                                 
© Гладкий О. В., 2015  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні ідеї конфігурації 

територіальної структури агломерацій викладені в концепції опорного каркасу 
системи розселення, що була запропонована Г. М. Лаппо. Вчений виділив п‟ять 

основних типів територіальних структур: 1) радіально -кільцевий (доцентровий);              
2) прямокутно-регулярний (решітчастий); 3) лінійно-вузловий (стрижневий);                    
4) приморський (лінійно-фасадний); 5) осередковий (багатоядерний). На думку                

Г. М. Лаппо, агломераційним утворенням найбільш притаманний перший тип 
опорного каркасу, оскільки саме за умов радіально-кільцевої структури 

забезпечується оптимальна взаємодія центру й периферії та створюються 
максимально сприятливі умови для поширення процесів урбанізації, розвитку 
транспортних комунікацій та господарського освоєння території [3]. Окрім                       

Г. М. Лаппо, центро-периферійні дослідження агломерацій проводили О. В. Грицай,  
Г. В. Іоффе, О. І. Трейвіш, Р. Ф. Туровський, М. О. Слука, М. С. Мироненко,                      

І. О. Пилипенко. Однак, комплексного дослідження основних типів територіальної 
структури провідних агломерацій країн світу ще детально не проводилось. 

Мета та завдання дослідження. Метою цієї роботи є дослідження основних типів 

територіальної структури провідних агломерацій країн світу, а завданнями ‒ аналіз 
радіально-кільцевої, радіально-напівкільцевої, приморської, моновекторної, полівекторної, 

поліядерної кільцевої, поліядерної напівкільцевої, поліядерної приморської та поліядерної 
розосередженої територіальних структур агломерацій країн світу. 

Виклад основного матеріалу. Цілісна радіально-кільцева структура 

передусім формується навколо великих світових міст та столиць різних держав 
світу, які розміщені на рівнині подалі від гірських пасм та повноводних річок і 

володіють високим агломераційним ефектом в силу унікальності географічного 
положення, історичності, концентрованості, модульності, комунікативності [2]. 
Найбільш яскравими прикладами є Москва, Париж, Мадрид, Будапешт, Делі, 

Мехіко, Пекін [1; 4]. В агломераціях цього типу відчувається різке домінування ядра 
над периферійною зоною, надмірна замкненість зв‟язків на центрі системи, 

супідрядність і підпорядкування навколишніх територій потребам ядра тощо.  
Одним із часткових варіантів радіально-кільцевої територіальної структури 

агломерації є радіальна напівкільцева [6; 7]. Вона виникає в тих випадках, коли 

існують суттєві природні (повноводні річки, болота, гірські пасма, улоговини тощо) 
або антропогенні (державні кордони, зони забруднення й техногенних катастроф, 

штучні політичні перепони) обмеження для поширення урбанізації та розвитку 
господарства. В результаті периферійні території утворюють навколо ядра 
напівкільце, яке розвивається так само, як і в попередньому варіанті, але обмежене 

за територією. Прикладами напівкільцевої структури є Осло (обмежуючим фактором 
виступає Осло-фіорд), Цюріх (фактором є однойменне озеро), Детройт (фактором є 

озеро Ейр), Єреван (фактором є гірський масив Арарат) та ін. [1; 5]. Напівкільцева 
структура могла сформуватись і навколо Берліну за умови штучного тривалого  
розмежування міста на західну та східну частини. Радіально-напівкільцеві 

агломерації отримали недостатні можливості для розвитку й поширення 
агломераційного ефекту. В них сформувалися розірвані зв‟язки центру та периферії 

через недостатній розвиток й обмеженість комунікацій.  
Приморський тип територіальної структури склався в районах, територія яких 

прилягає до морського чи океанічного узбережжя й утворює своєрідний морський 

фасад для розвитку процесів урбанізації та концентрації господарства. Море при 
цьому виступає сприятливим фактором розвитку агломерації завдяки багатому 

природно-ресурсному та рекреаційному потенціалу, унікальним властивостям 
комунікацій, широким можливостям  активізації міжнародних функцій. На основі 
морських шляхів в агломерації відбувається значна концентрація комерційних 
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ринкових сил, капіталу та робочої сили. Проте соціальне середовище приморських 

агломерацій має менший ступінь розвиненості та перетвореності, ніж у попередніх 
типах, оскільки функції з формування агломераційного ефекту забезпечують 

переважно потужні комунікації, а не соціально-культурні, науково-інноваційні, 
ринково-інфраструктурні та комерційно-підприємницькі переваги. 

Серед класичних прикладів приморських агломерацій слід виділити Санкт-

Петербург, Лісабон, Копенгаген, Афіни, Ліверпуль, Мельбурн, Сідней, Токіо, Осаку, 
Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Консепсьон тощо [1]. В Україні це Одеська агломерація. 

Однак через витягнутість уздовж морського узбережжя, завдяки лінійно-фасадному 
типу територіальної структури, в приморських агломераціях спостерігається 
ускладнення комунікацій між центром і периферією, яке здійснюється переважно за 

рахунок морських шляхів сполучення й недостатньо стимулює розвиток швидкісного 
наземного транспорту. Також приморський тип агломерацій характеризується 

недостатнім рівнем розвитку виробничих і соціальних функцій ядра через 
моноспеціалізацію на підтримці портового господарства та морських комунікацій.  

Деякі моноцентричні агломерації можуть мати моно- та полівекторну 

територіальну структуру. Вектор частіше за все йде від ядра агломерування вздовж 
потужних  транспортних магістралей або по долині річки чи гірській улоговині. Ця 

магістраль відрізняється від інших високою пропускною здатністю та потужністю, що 
притягує до неї різні види економічної активності агломерації. Вздовж векторної 
магістралі можуть формуватися потужні промислові центри й вузли другого порядку, 

які використовують агломераційний ефект. Однак, із віддаленням від ядра цей 
ефект поступово знижується, що не дає змоги підприємствам дальньої периферії 

отримувати високі прибутки від підприємницької діяльності та розвивати активні 
відносини з ядром. Значно послаблюється й розвиток центро-периферійних зв‟язків, 
а з ним і рівень комунікативності середовища, адаптації до агломераційного впливу  

ядра тощо [5]. Векторний характер агломерації може бути також викликаний 
низьким розвитком агломераційного ефекту самого ядра, недостатнім впливом 

центрального міста на периферію, її систему розселення та економічну 
ефективність функціонування господарства.  

Прикладами векторних агломерацій є Тбілісі (бівекторний розвиток по долині  

р. Кура), Каїр (вздовж русла Нілу), Бомбей (вздовж берегів Аравійського моря та 
бухти Тхана), Кіто (вздовж магістральних автошляхів по гірській улоговині Анд) та ін. 

[1]. Однак, агломерації векторного типу дуже розтягнуті у просторі. Їхні периферійні 
території значно віддалені від центру системи, що негативно позначається на 
характері та інтенсивності їх зв‟язків, на розвитку агломераційного ефекту й 

економічній ефективності виробництва. 
В поліцентричних агломераціях наведені вище типи територіальних структур 

певною мірою повторюються, однак кожне з них має свої особливості. Так, 
поліядерний кільцевий тип агломерацій характеризується тими ж самими 
параметрами, що і радіально-кільцевий, однак роль ядер агломерування виконує 

декілька поселень його центральних територій. Навколо них формуються своєрідні 
подрібнені елементи територіальної структури, що підпорядковуються переважно 

лише певному ядру, порушується замкненість зв‟язків і комунікацій на єдиному 
центрі, посилюється осередковість та різноплановість агломераційних процесів. 
Поліцентризм ослаблює агломераційний ефект, призводить до появи місцевих 

локальних зон впливу окремих ядер агломерування. В результаті зменшується 
кумулятивний вплив центру на периферійні райони агломерації, знижується роль і 

значення модульності та плинності агломераційних процесів. 
Класичні поліцентричні промислові агломерації виникли й розвиваються в 

межах старопромислових районів різних країн світу: Рур, Саар, Сілезія, 
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Американські озера, Мінас-Жерайс, Кабу-Бранку тощо. Це – Гессен-Дортмунд-

Дюссельдорф, Рандштадт, Буффало-Рочестер та ін. [1; 3]. Однак, повноцінної 
кільцевої структури досягає далеко не кожна з них. Причиною цього стали 

недостатній рівень формування агломераційного ефекту території, значна 
ускладненість комунікацій, посилення техногенного пливу на навколишнє природне 
середовище й, як наслідок, загострення екологічних проблем, а також ускладненість 

ринкової модульності  виробництва, яке майже повністю підпадає під вплив великих 
компаній і корпорацій олігополістичного типу. Так, у низці агломерацій Руру, 

Східного Китаю, Аппалачського басейну, Поволжя та Приуралля розвиваються 
агломерації поліядерного напівкільцевого типу. В Китаї – це провінції  Гуандун, 
Фуцзянь, Чжецзянь, Цзянсу, в Сполучених Штатах – агломерації Чарльстона, 

Портсмута, Цинциннаті, в Російській Федерації – Ульяновськ-Тольятті-Самара, 
Стерлітамак-Салават, Магнітогорськ-Челябінськ [2; 3].  

Поліядерний приморський тип територіальної структури агломерацій є доволі 
рідкісним та зустрічається переважно в межах великих міжнародних портових зон, 
які мають багатогалузеву спеціалізацію. Кожне ядро таких агломерацій виконує свої 

спеціалізовані функції портового господарства: суднобудування та ремонт, 
торговельний вантажооборот, транзит енергоносіїв тощо. Такі поліфункціональні 

утворення успадкували всі недоліки приморського розміщення агломерації, до яких 
додаються проблеми поліцентризму та ослаблення агломераційного ефекту. 
Характерними прикладами поліядерних приморських агломерацій є Амстердам-

Ґаарлем, Рейк‟явік-Кеблавік, Норфолк-Ґамптон-Н‟юпорт та ін. [1].  
Останнім типом територіальної структури промислових агломерацій є 

поліядерний розосереджений. Серед моноцентричних структур йому відпов ідає 
полівекторний тип. Кожне ядро розосередженої агломерації характеризується 
набором своєї власної близько розташованої системи населених пунктів, що тісно 

пов‟язані з ним комунікаціями та агломераційним ефектом території. В результаті 
такої розірваності виникають значні ускладнення розвитку комунікацій, надмірна 
перевантаженість центру, монополізація виробничо -технологічних процесів, яка 

проявляється у закріпленні моноспеціалізації периферійних міст. Класичним 
прикладом є агломерація Ферганської долини, що виникла в Середній Азії 

(Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) на основі  міст Худжанд (колишній 
Ленінабад), Фергана, Коканд, Андижан, Наманган, Ош. Ця агломерація 
використовує унікальні властивості клімату та рельєфу в межигір‟ї Тянь -Шаню та 

Гіссаро-Алтаю. Однак, її територія розділена не лише за зонами впливу міст 
Ферганської долини, а й між державними кордонами середньоазіатських країн.  

Висновки й перспективи подальших розвідок. Агломераційні утворення 

різних країн світу мають різні типи територіальної структури, що істотно 
позначається на характері їх розвитку, перебігу урбанізаційних процесів, поширенні 

агломераційного ефекту території, розвитку господарства. Виявлення й подальше 
дослідження територіальної структури провідних агломерацій світу з метою  

оптимізації їх функціонування та розвитку є одним із найбільш пріоритетних та 
перспективних завдань сучасного країнознавства.  
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рівнем їх міжнародної конкурентоспроможності.  

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, національна економіка, стадії 

конкурентного розвитку країн світу.  
 
Smyrnov I. G. Typology of National Economies in Terms of International 

Competitiveness. Considered approaches to the typology of national economies in terms of 

international competitiveness. Analyzed the methodological basis of research, consisting of M. 
Porter scientific works. The scheme of typology of national economies in the world in terms of 
international competitiveness is given. 

Key words: international competitiveness, national economy, stages of competitive 

development of world countries. 

 
Починаючи з 1998 р., у межах WEF (Світовий економічний форум) публікується 

рейтинг, за яким країни світу ранжуються за рівнем конкурентоздатності, у т. ч. з 2007 
р. в туризмі. У цьому зв‟язку виникають питання: 1) що таке конкурентоспроможність 
національної економіки, тобто конкурентоспроможність економічної системи країни?; 

2) від чого залежить конкурентоспроможність країни, які чинники складають її основу? 
Чому одні країни досягають успіхів у світовому розвитку, інші – ні?; 3) якщо 

конкурентоспроможність окремої компанії  визначити відносно просто (за величиною 
та нормою прибутку, рівнем технологій, часткою ринку), то як визначити 
конкурентоспроможність країни? Які макроекономічні показники слід враховувати: 

ВНП, ВВП, ВВП на 1 мешканця, забезпеченість природними ресурсами чи частку 
країни у світовому ВСП (валовому світовому продукті)? 

Відповідь на ці питання дає теорія М. Портера. У 1980-ті рр. він працював у 
створеній президентом Рейганом комісії з конкурентоспроможності американської 
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промисловості. Він спробував визначити термін «конкурентоспроможність» щодо 
держав. Дослідивши практику провідних світових компаній (які забезпечують                 
1/2 світового експорту), він розробив концепцію «міжнародної конкуренто-
спроможності нації». Сутність підходу М. Портера полягає у тому, щоб розкрити 
конкурентоспроможність країни через конкурентоспроможність компаній, які 
представляють країну на світовому ринку. За Портером, конкурентоспроможними  
вважаються її провідні компанії – виробників товарів та послуг на експорт. Отже, 
успіх національної  економіки визначається діяльністю певної кількості найбільших 
компаній, що мають міжнародну активність. Для успіху у конкурентній боротьбі 
потрібна наявність двох переваг: 1) низькі виробничі витрати (низька ціна);                      
2) диференціація якості продукту в розрахунку на високі ціни. М. Портер стверджує, 
що жодна країна не може бути конкурентоспроможною за всіма позиціями, не 
можуть одночасно процвітати усі фірми в усіх галузях. Отже, країна має 
спеціалізуватися на найбільш конкурентоспроможних сегментах економіки, а менш 
ефективні галузі – переводити за кордон або відмовлятися від них. 

Конкурентоспроможність національної економіки, а також сфери послуг, включаючи 
туризм, означає також, що вони розвиваються за законами вільного ринку. Політика 
протекціонізму, надання державних субсидій місцевим компаніям, обмеження 
доступу на внутрішній ринок закордонних конкурентів шкодять конкуренто-
спроможності вітчизняних виробництв. 

М. Портер розробив модель конкурентного ромбу, що показує схему факторів 
(детермінантів) національної конкурентної переваги. Відповідь на питання, чому 
країна має успіхи в певній галузі дають чотири компоненти (властивості), що 
формують  середовище, у якому діють (конкурують) компанії. Це середовище може 
сприяти, а може перешкоджати створенню конкурентних переваг. Ці чотири 
компоненти ‒ це: 1) факторні умови; 2) умови внутрішнього попиту; 3) стан 

обслуговуючих та суміжних галузей; 4) структура та стратегія фірми, 
внутрішньогалузева конкуренція. За Портером, основою конкурентоспроможності 
національної економіки є продуктова та галузева конкурентоспроможність, яка 
вимірюється продуктивністю праці в галузі, тобто  конкурентоспроможність на 
мікрорівні (підприємство, фірма) визначає конкурентоспроможність на макрорівні 
(країна). У 1990–2000-х рр. ця теорія склала основу для розробки рекомендацій 

щодо державної політики підвищення конкурентоспроможності національних 
економік Австралії, Нової Зеландії, США. 

Отже, на базі конкурентних переваг М. Портера можна виділити чотири стадії 
конкурентного розвитку країн світу: 

1. Факторна стадія (економіка): розвиток за рахунок факторів виробництва, 

коли країна може розвиватися лише завдяки факторним умовам «конкурентного 
ромбу». Це відправна точка розвитку, характерним є вузький набір галузей, що 
можуть конкурувати на світовому ринку: сільське господарство, видобувні галузі. 
Існує конкуренція на ціновій підставі з основної нескладної продукції масового 
виробництва. Необхідне устаткування та технології купуються  за кордоном. Доходи 
від експорту сировини, праце- та капіталомістких товарів йдуть на інвестиції у 
власну індустріально-технологічну базу. Приклад: у 1950-ті роки з факторної стадії 
почалося економічне піднесення Японії, Південної Кореї.  

2. Інвестиційна стадія (економіка): розвиток за рахунок інвестицій. Інвестиції 

сприяють появі інших детермінантів та виходу на другу стадію. Приклад: Японія, 
країни ‒ «Азійські дракони» у 1960–1980 рр. Нині на цій стадії перебувають Китай, 

Бразилія. Іншим країнам вийти за межі першої стадії (факторної економіки) 
перешкоджають нездатність уряду, відсутність конкуренції й витік капіталу за кордон 
(відсутність контролю закордонних каналів продажу продукції).  

3. Інноваційна стадія (економіка): країна має повний «конкурентний ромб» у 

декількох галузях. Приклад: усі країни ОЕСД (Велика Британія – на початку ХХ ст., 
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Італія, Японія ‒ у 1970-х рр., Ізраїль, Сінгапур, Тайвань – у 1990-х рр.). Національні 

компанії не тільки переймають та розвивають закордонні технології (як на другій 
стадії), а й створюють їх. Конкуренція здійснюється не стільки на ціновій підставі, 
скільки за рахунок диференціації продукції. Зростає важливість ефективної стратегії 
компанії. Зміцнюються позиції країни в «економіці послуг» – міжнародній торгівлі 

послугами (що нехарактерно для «факторної» та «інвестиційної» економік). 
Інноваційна економіка характеризується найвищою стійкістю щодо несприятливих 
зовнішніх чинників, макроекономічних коливань. Сільське господарство, 
промисловість, сфера послуг (туризм) конкурують на базі передових технологій та є 
маловразливими до коливань цін і валютних курсів.  

4. Економіка заможності: рухома сила розвитку країни є її нагромаджене 

багатство. До цієї стадії підійшли соціально -орієнтовані країни Західної Європи, 
США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Цілі суспільства – насамперед соціальні. 
Знижується престиж праці в реальному секторі, підвищується – у  виробництві 
суспільних благ, нематеріальній сфері. Соціально орієнтовна держава 
характеризується високими податками. Величезні капітали скеровуються у 
фінансові активи, інформаційні технології. Виникає загроза втрат позицій у базисних 
галузях. Іноземні інвестори купують національні компанії та інтегрують їх у свої 
внутрішньофірмові мережі. В останні роки глобальна конкуренція змушує 
зменшувати соціальні видатки та збільшувати податки, оскільки спостерігаються 
застійні явища. Тому здійснюються програми з дерегулювання та приватизації. Нині 
підтримують свої високі позиції з міжнародної конкуренто-спроможності Фінляндія, 
Швеція, Данія, Норвегія, яким належать перші місця у рейтингах міжнародної 
конкурентоспроможності. Щодо України, то вона перебуває на початковій стадії 
конкурентного зростання, коли переважає ресурсна (факторна) та інвестиційна економіка. 
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Розглянуто особливості типології країн за індексом глобальної конкуренто-

спроможності світу, яку використовують для аналізу комплексного розвитку країн світу з 
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акцентом на стадійності розвитку економіки. Виявлено просторові особливості різних типів 
країн (за мегарегіонами) та місце України у рейтингу країн світу за індексом глобальної 
конкурентоспроможності. 

Ключові слова: комплексні типології, конкурентоспроможність, стадії розвитку 

економіки, тип країни, якість інституцій, підсилювачі ефективності. 
 
Mamchur O. I. Types Countries by the Global Competitiveness Index. The features of 

typology of countries by the Global Competitiveness Index of the world, which is used to analyze 
the complex development of countries with a focus on stages of economic development were 
reviewed. Spatial features of different types of countries (by megaregions) and Ukraine's place in 
the ranking of  Global Competitiveness Index were found. 

Key words: complex typologies, competitiveness, stages of economic development, the 

type of country, institutional quality, efficiency enhancers. 

 

Вивчення особливостей економічних типів країн світу (за індексами 
конкурентоспроможності) є важливими для суспільно-географічних досліджень на 

глобальному рівні, адже це дає змогу проаналізувати місце цих країн у сучасних 
геоекономічних процесах і геостратегічних аспектах. Такий аналіз дає підстави 
визначити хиби у економічному розвитку країн та сприяти їх позитивним суспільним 

перспективам. Загалом, групування й систематизація – один із найпоширеніших 
методів суспільно-географічних дослідження країн світу. Відомі комплексні типології 

країн світу українських суспільно-географів М. Книш [2], Я. Олійника, О. Шаблія, 
В. Юрківського, Б. Яценка [5] та інших учених. 

Одним із найцікавіших новітніх підходів до комплексних (що відображають 

розвиток різних сфер суспільства – економічної, соціальної, культурної і т. п.) 
типологій країн є виділення типів за рівнем конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність – це здатність національної економіки виробляти й 
реалізовувати на внутрішньому та зовнішньому ринках товари та послуги, що 
забезпечують економічне зростання й підвищення якості життя населення [2]. Так, 

індекс конкурентоспроможності (розробник – Всесвітній економічний форум, із 
1979 р.) складається з трьох груп субіндексів, які охоплюють 12 блоків (англ. pillar) 

показників (загалом їх 113, деякі подані нижче у дужках), що визначають рівень 
продуктивності країни з певним економічним акцентом:  

1. Базові вимоги: якість інституцій (А. публічних – дотримання прав власності, 

етика й корупція, вплив уряду, ефективність уряду, безпека; Б. приватних – 
корпоративна етика; звітність, захист корпоративних прав); інфраструктура 

(транспортна, енергетична, комунікаційна); макроекономічна стабільність; охорона 
здоров‟я та початкова освіта (поширення туберкульозу, малярії, ВІЛ, дитяча 
смертність, очікувана тривалість життя тощо; рівень охоплення початковою освітою, 

якість початкової освіти). 
2. Підсилювачі ефективності: вища освіта та професійна підготовка (рівень 

охоплення середньою та вищою освітою, якість освітньої системи, доступ до 
Інтернету в закладах освіти, рівень наукових досліджень, рівень професійної 
підготовки фахівців); ефективність ринку товарів (рівень оподаткування, прибутки 

після оподаткування, обсяг ринку; зовнішньоторговельні бар‟єри, вплив прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) на бізнес; рівень споживчої активності тощо); 

ефективність ринку праці (гнучкість ринку праці; ефективність використання 
талантів); рівень розвитку фінансового ринку (різноманітність фінансових послуг, 
платоспроможність фінансових установ; фінансова безпека); технологічна зрілість 

(рівень впровадження нових технологій, залучення ПІІ для провадження інновацій; 
поширення Інтернету, Інтернет-користувачів; обсяг ринку (внутрішнього й 

зовнішнього). 
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3. Чинники розвитку та інноваційного потенціалу: рівень розвитку бізнесу 

(обсяги й якісні показники бізнесу, конкурентні переваги, розвиток кластерів, 
професійний менеджмент тощо); науково-технічні інновації (інноваційні компанії, 

роль університетів у науково-технічній сфері, запровадження патентів, сприяння 
уряду у впровадження інновацій тощо). 

Також звернемо увагу, що три групи субіндексів впливають на відповідні три 

стадії розвитку економік країн, що розглянуті нижче.  
Для аналізу використано найновіший «Звіт з глобальної конкуренто-

спроможності» (2014−2015), розроблений фахівцями Всесвітнього економічного 
форуму (ВЕФ). До звіту увійшли 144 країни (у т. ч. Гонконг та Тайвань – економічно-
незалежні країни). Проте не з усіх країн можна отримати дані для розрахунків, 

зокрема немає у рейтингу Білорусі.  
Лідерами за конкурентоспроможністю є такі країни (у порядку спадання 

рейтингу): Швейцарія, Сінгапур, США, Фінляндія, Німеччина, Японія, Гонконг, 
Нідерланди, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Об‟єднані Арабські Емірати (ОАЕ), 
Данія, Тайвань, Канада, Катар, Нова Зеландія, Бельгія, Люксембург, Малайзія. Ці 

країни характеризується високим рівнем впровадження інновацій, демонструють 
високий ступінь технологічної готовності, високий рівень розвитку бізнесу. До першої 

20-ки країн увійшли високорозвинені країни Західної та Північної Європи, Північної 
Америки; дві країни Північно-Західної Азії – Катар та ОАЕ; три азійські тигри (нові 
індустріальні країни, НІК) – Гонконг, Тайвань, Малайзія; Нова Зеландія й Японія. 

Серед них є п‟ять країн «великої сімки» [1, с. 14–15]. 
Останні позиції в рейтингу конкурентоспроможності займають факторно-

орієнтовані країни (у порядку спадання), а саме Буркіна-Фасо, Тімор-Лешті, Гаїті, 
Сьєрра-Леоне, Бурунді, Ангола, Мавританія, Ємен, Чад, Гвінея. Ці країни мають 
серйозні недоліки в інституціональному розв итку, розвитку фінансового ринку, 

ефективності товарного ринку, ринку праці, що привели до погіршення 
макроекономічних показників.  

В індекс інтегровано концепцію стадій економічного розвитку. У більшості 
випадків економіки розрізняють за такими стадіями – доіндустріальні, індустріальні 
та постіндустріальні економіки. Так, результатом типології країн за 

конкурентоспроможністю є визначення стадій розвитку економіки, що обчислюються 
за допомогою двох критеріїв. Перший – ВВП на одну особу, другий – частка 

корисних копалин у загальному експорті країни. Якщо ця частка становить понад    
70 %, то країна є переважно факторно -спрямованою (англ. factor-driven). Країни, 
економіки яких перебувають між двома стадіями, вважаються країнами «перехідною 

економікою». 
Отже, до факторно-спрямованих належать переважно найменш розвинені 

країни світу (за підходом ООН), до перехідних між І-ою та ІІ-ою стадіями розвитку 
економіки відносять більшість нафтоекспортерів. Зорієнтованими на ефективність 
(англ. efficiency-driven) є країни середніх можливостей, транзитивні (колишні  

постсоціалістичні та пострадянські) країни, серед яких й Україна; а перехідні від ІІ-ої 
до ІІІ-ої стадії є новими індустріальними країнами (НІК), транзитивні та малі острівні 

країни. До країн, спрямованих на інновації (англ. innovation-driven), відносять усі 
розвинені країни світу (табл. 1). 

У першій групі факторно-спрямованих економік, як видно, немає жодної країни 

Європи, а в третій групі інноваційно-спрямованих економік – жодної країни Африки. 
Практично посередині рейтингу – на 76 місці – своє місце у систему глобальної 

конкурентоспроможності посіла Україна. Натомість усі  країни-сусіди, крім Молдови, 
розташовані вище: Польща (43 місце), Росія (53), Румунія (59), Угорщина (60), 
Словаччина (75), Молдова (82). Після протестних акцій українців на  Майдані,  зміни  
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Таблиця 1 
Економіки країн на різних стадіях розвитку (у розрізі мегарегіонів)* 

 

Стадія / 
мегарегіон 

Азія  
Австралія  
й Океанія; 
Америка 

Африка Європа 

Перша стадія: 

факторно-
спрямовані 
економіки (37) 

Бангладеш, 
В‟єтнам, Ємен, 
Індія, 
Камбоджа, 
Киргизстан, 
Лаос,  
М‟янма, 
Непал, 
Пакистан, 
Таджикистан  

Гаїті, 
Нікарагуа 

Буркіна-Фасо, 
Бурунді, Гамбія, 
Гана, Гвінея, 
Ефіопія, Замбія, 
Зімбабве, Каме-
рун, Кот-д‟Івуар, 
Кенія, Лесото, 
Малаві, Мадагас-
кар, Малі, Маври-
танія, Мозамбік, 
Нігерія, Руанда, 
Сенегал, Сьєрра-
Леоне, Танзанія, 
Уганда, Чад 

 

Перехідні  

від першої до 
другої стадії 
(16) 

Азербайджан, 
Бутан, Іран, 
Кувейт, 
Монголія, 
Філіппіни, 
Саудівська 
Аравія 

Болівія, 
Венесуела, 
Гондурас 

Алжир,  
Ангола,  
Ботсвана,  
Габон,  
Лівія 

Молдова 

Друга стадія: 

Економіки, 
спрямовані на 
ефективність 
(30) 

Вірменія, 
Грузія, 
Індонезія, 
Йорданія, 
Китай, 
Таїланд,  
Шрі-Ланка, 
Східний Тімор 

Домініканська 
Республіка, 
Гайана, 
Колумбія, 
Сальвадор, 
Парагвай, 
Перу, Гвате-
мала, Ямайка 

Єгипет, Кабо-
Верде, Марокко, 
Намібія, Південна 
Африка, 
Свазіленд, Туніс 

Албанія, Болгарія, 
Македонія, Румунія, 
Сербія, Україна, 
Чорногорія  

Перехідні від 

другої до 
третьої стадії 
(24) 

Бахрейн, 
Казахстан, 
Ліван, 
Малайзія, 
Оман, ОАЕ, 
Туреччина 

Аргентина, 
Барбадос, 
Бразилія, 
Коста-Ріка, 
Мексика, 
Панама, 
Суринам, 
Уругвай, Чилі 

Маврикій, 
Сейшельські 
Острови 

Латвія, Литва, 
Польща, Росія, 
Угорщина, Хорватія 

Третя стадія: 

Економіки, 
спрямовані  
на інновації 
(37) 

Гонконг, 
Ізраїль, Кіпр, 
Катар, 
Республіка 
Корея, 
Сінгапур, 
Японія, 
Тайвань  

Австралія, 
Нова 
Зеландія,  
Канада, 
Пуерто-Ріко,  
США, 
Тринідад  
і Тобаго 

 Австрія, Бельгія, 
Велика Британія, 
Данія, Греція, Естонія, 
Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, 
Люксембург, Мальта, 
Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, 
Португалія, Словенія, 
Словаччина, Франція, 
Фінляндія, Чехія, 
Швейцарія, Швеція 

* Складено за: [1, с. 11, 14–15].  
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влади Україна загалом піднялася у рейтингу з 84 та 76 позицію. Конфлікт на Сході 

та в Криму, швидше за все, вплине на конкурентоспроможність України у 
майбутньому. Пріоритетом для нашої країни є відновлення миру, а стратегічні  
реформи необхідні для того, щоб досягти стійкого економічного зростання                    

[1, с. 373]. Фахівці ВЕФ вважають, що варто удосконалити роботу українських 
владних інституції, де виявлені найбільші недоліки в ефективності функціонування, 

зменшити домінування великих компаній на внутрішніх ринках, збільшити їхню 
конкурентоспроможність, а, відтак, й ефективність (позиції України за цими блоками-  
критеріями найнижчі). Зміцнення фінансових ринків сприятиме подальшій 

стабілізації економіки й допоможе скористатися численними перевагами, 
наприклад, високою освіченістю населення, обсягами ринку (високі позиції у 

рейтингу), для зростання однієї з найбільших держав Європи.  
Порівняємо індекс глобальної конкурентоспроможності з індексами економічної 

глобалізації та рівня економічної свободи. Останні два є складними, переважно 

економічними індексами. Найбільш економічно глобалізованими країнами є 
Сінгапур, Люксембург, Ірландія, Мальта, Бельгія та Нідерланди [4]. Не усі найбільш 

економічно глобалізовані країни займають перші місця й за конкуренто-
спроможністю. За індексом економічної свободи (розробленим фондом «Heritage 
Foundation» разом із часописом «Wall Street Journal») найліберальнішими 

економіками світу є Гонконг, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, 
Канада, Чилі, Маврикій, Ірландія та США. До країн із неліберальною економікою 

відносять Україну, адже права власності недостатньо захищені та широко поширена 
корупція. Таким чином, позиції у рейтингу за трьома рейтингами країн не 

співпадають (Швейцарія, країни Північної Європи мають беззаперечну першість за 
конкурентоспроможністю), проте більшість лідерів присутні у трьох переліках 
новітніх індексів. 

Висновки. Комплексний індекс глобальної конкурентоспроможності має 

практичне значення. Він не просто аналізує різні сфери розвитку суспільства країни 

(розвиток державних інституцій, економіки, освіти, охорони здоров‟я, інновацій 
тощо), а й відображає рекомендації й конструктивні поради для розвитку держави. 

Ця типологія країн, на нашу думку, не є досконалою, й точно не може бути 

істиною в останній інстанції, проте вона свідчить про загальні тенденці ї якісних змін 
у розвитку держав світу, зокрема розвитку національних економік. Це – спроба 

згрупувати країни, виходячи із комплексного розуміння конкурентоспроможності, 
виявити вади у розвитку й запобігти можливим негативним явищам, їх загостренню. 
Так, цікавим є аналіз конкурентоспроможності України у світі, що вказує на недоліки 

у розвитку та чинники майбутнього економічного зростання нашої країни.  
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Розглянуто підходи до визначення сутності та особливостей формування функцій 
міських поселень. Окреслено сучасні процеси трансформації функціональної структури міст. 
Запропоновано поєднання узагальнюючого та індивідуального підходу до визначення 
функціонального типу міських поселень.  

Ключові слова: функції міст, функціональна типологія, трансформація 

функціональної структури. 
 
Shabashova L. Y. To a Question on Functional Typology of City Settlements. 

Approaches to definition of essence of cities functions, features of their formation are considered. 
Modern processes of functional structure transformation are outlined. The combination 
generalising and an individual approach to definition of functional type of city settlements is 
proved. 

Key words: Functions of cities, functional typology, transformation of functional structure 

 

Містам належить визначальна роль у територіальній організації суспільства. 
Характеристика соціально-економічних процесів країни – це, насамперед, 

характеристика соціально-економічного розвитку міських поселень. Все більше уваги 
в наукових дослідженнях приділяється аналізу функціональної типології поселень, що 
свідчить про актуальність та складність цього питання. Функціональний підхід до 

вивчення міст є одним із найбільш поширених, оскільки відображає роль міста у 
суспільних процесах від локального до глобального масштабу.  

Критеріями визначення функцій міста донедавна вважалися співвідношення 
зайнятих у містоутворюючих та містообслуговуючих галузях господарства, людність 

поселень та адміністративний статус. Сучасні трансформаційні процеси 
зумовлюють виникнення нових видів і форм економічної діяльності, що 
позначається на галузевій структурі економіки міста, його зв‟язках з іншими містами 

та інтенсивності впливу на прилеглу територію. Функціональна типологія міст 
набуває нового значення та потребує уточнення підходів, що стало метою цієї 

роботи. Для її досягнення потрібно проаналізувати сутність та особливості 
формування функцій міст, визначити критерії їх оцінки.  

Одне з енциклопедичних визначень поняття «функція» підкреслює роль, 

значення, діяльність, зовнішній прояв властивостей об‟єкта у певній системі. 
Застосування такого визначення функцій до міста дає підстави функціями міста 

вважати процеси, що відбуваються всередині міста як елемента суспільно-
територіальної системи (СТС) та забезпечують його взаємозв‟язки з іншими 
елементами системи. Таким чином, функції міста залежать від його внутрішнього 

потенціалу та здатності взаємодіяти з іншими елементами СТС.  
Історично, від самого початку поселення були місцями для проживання, 

прикладання праці та оборони їх жителів від зовнішніх загроз, тобто виконували 
екістичну та оборонну функції, що відповідали базовим потребам людини у захисті 
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життя. Також найпростішими функціями поселень були торговельна, комунікативна, 

управлінська. Згодом у містах почали виникати заклади, пов‟язані із забезпеченням 
не лише базових, а й соціальних, культурно-освітніх, духовних потреб населення, 

тому місто набувало нової ролі, а з розвитком шляхів сполучення зростало значення 
міста як організуючого центру для прилеглої території. Міський уклад зумовив появу 
нових видів діяльності, відбулося поглиблення суспільного поділу праці, поява, 

наприклад, розумової праці, управлінської, обслуговуючої.  
Сучасні міста також існують для забезпечення потреб населення, і не лише 

власного, а й усієї СТС. Технічний прогрес, людський потенціал, подальше 
поглиблення суспільного поділу праці, поява нових видів економічної діяльності 
зумовлюють, з одного боку, зростання потреб населення, з іншого – розширення 

можливостей їх задоволення [1].  
Функціональна типологія міст тривалий час базувалася на 3-секторному поділі 

економічної діяльності, що відповідав індустріальній стадії розвитку суспільства. 
Промисловість відігравала провідну роль в економіці, тому типи міст виділялися за її 
видами та поєднанням із деякими іншими видами економічної діяльності; також 

враховувався адміністративний статус міста. Такий підхід розрізняв містоутворюючі 
та містообслуговуючі галузі, останні належали до таких, що виконують загальні для 

всіх міст функції, пов‟язані з базовими потребами населення. Значення 
промисловості та інших галузей оцінювалося ому секторі. Місто було призначене 
для розміщення промисловості, потреби населення відходили на другий план.  

У сучасних умовах переходу від індустріальної стадії розвитку, значення 
промисловості змінилося. Якщо раніше чисельність зайнятих свідчила про 

потужність відповідної галузі й міста, в якому вона розміщена, то на сьогодні 
значення міста оцінюється за іншими критеріями. Місто – це передусім люди, 
населення, що є носієм попиту й пропозиції, виступає головною частиною 

інтегрального потенціалу міста. Відповідно до зростання потреб і можливостей 
населення з‟являються нові функції, оновлюється зміст традиційних. Різні види 

діяльності претендують на обмежені ресурси міста, тому нові галузі витісняють 
старі, особливо, ресурсномісткі за межі міста або змушують їх трансформуватися.  

Показника структури зайнятості для оцінки функцій міста вже недостатньо, 

оскільки сучасні провідні види економічної діяльності не такі працересурсномісткі, як 
свого часу промисловість. Розвиток технологій дає змогу досягати ефективного 

рівня без великої кількості «робочих рук». Більшого значення набуває наявність 
об‟єктів, що спеціалізуються на певному виді діяльності, при цьому одна функція 
може бути реалізована різними видами діяльності й різними формами її 

територіальної організації. Процеси появи нових видів діяльності, їх динаміка 
можуть бути критеріями для виділення функціонального типу міст.  

Кожне місто, поряд із загальними для міських поселень критеріями, 
характеризується індивідуальними, властивими лише йому рисами, наприклад, 
розвитку нових видів діяльності, їх поєднання між собою та з традиційними. 

Зовнішній вигляд, планувальна структура міст також відображає виконувані функції. 
Для розробки функціональної типології міських поселень важливо враховувати 

зв‟язки з іншими містами як на внутрідержавному, так і на міжнародному рівні [3].  
Таким чином, визначення функціонального типу міста, залежно від мети 

дослідження, повинно ґрунтуватися на системі показників, наприкла д, індексів 

економічного та соціального розвитку [4, с. 28]. Серед сучасних функцій міст, 
насамперед великих, таких, що претендують на статус метрополій, виділяються (з 

різними варіаціями) інформаційно -репрезентативна, інноваційно-креативна, 
організаційно-управлінська, духовно-культурна, комунікаційна [2], а також 
туристично-рекреаційна, транспортно-логістична [5, с. 22] та інші функції.  
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Таким чином складність міста як об‟єкта суспільно -географічних досліджень 

зумовлює комплексний підхід до визначення його функцій як для власного 
населення, так і для суспільно -територіальної системи загалом. 
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Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку країнознавчої 

парадигми досить часто використовуються різноманітні методи та методики 
наукових досліджень, серед яких чільне місце займають міждисциплінарні методи, 

зокрема математико-статистичні. Останні покликані виразити якісні властивості 
досліджуваних країнознавчих об‟єктів та динаміку їхнього розвитку в якісних ознаках 
та загалом визначити стан країнознавчої ситуації на конкретній території. Одним із 

найбільш поширених математичних методів, які часто використовуються в сучасних 
країнознавчих дослідженнях  є моделювання.  

Модель  (лат. modulus – міра,  зразок,  норма) – аналог, замінник деякого 
об'єкта-оригіналу (події, процесу, явища) іншим об'єктом, що за певних умов 
відображає властивості оригіналу [5]. Модель – це система елементів, що 

відображає визначені властивості й параметри, зв'язку, функції об'єкта дослідження. 
Процес моделювання передбачає  побудову моделі досліджуваного об‟єкта. В 

сучасних умовах розвитку наукових країнознавчих досліджень застосування методів 
моделювання дає змогу більш повно встановити взаємозв‟язки з окремими 
частинами досліджуваних країнознавчих об‟єктів, а також відслідкувати загальні 

тенденції й процеси та явища просторового розвитку території. Проведення 
комплексних і часткових країнознавчих досліджень із використанням системного 

підходу часто потребує конкретизації умов розвитку досліджуваного об‟єкта та 
оцінки його динаміки й взаємозв‟язків із іншими компонентами території, тому в 
таких дослідженнях найбільш повним і вдалим, на наш погляд, є  використання 

методів моделювання, що потребує наукового узагальнення.  
Метою цього дослідження є вивчення особливостей використання методів 

моделювання в сучасних країнознавчих дослідженнях.  
Основними завданнями публікації є характеристика методів моделювання, 

які використовуються в сучасних країнознавчих дослідженнях, з‟ясування основних 

напрямів використання методик моделювання в різних країнознавчих галузях та 
етапах проведення країнознавчих досліджень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання у країнознавчих 

дослідженнях знайшло широке використання із 60-х років ХХ ст., коли західні та 
вітчизняні науковці стали масово використовується математичні моделі [2]. Цей 

метод  дослідження ґрунтується на вивченні моделей існуючих предметів і явищ, а 
також передбачуваних (конструктивних) об'єктів [4]. Процес моделювання 

обов'язково включає побудову абстракцій, а також логічні висновки за аналогією та 
конструювання нових наукових гіпотез. Головна особливість моделювання полягає в 
тому, що цей метод пізнання ґрунтується на вивченні одних об‟єктів за допомогою 

інших – об'єктів-замінників. Модель виступає як своєрідний інструмент пізнання, 
який дослідник ставить між собою та об'єктом, і за допомогою якого його вивчає 

досліджувані процеси та явища. Саме ця особливість методу моделювання 
визначає специфічні форми використання абстракцій, аналогій, гіпотез, інших 
категорій і методів пізнання. Необхідність використання методу моделювання 

визначається тим, що багато об'єктів (або проблеми, які стосуються цих об'єктів) 
безпосередньо досліджувати утруднено, чи взагалі неможливо або потребує 

додаткових матеріальних, часових і ресурсних затрат. Процес моделювання 
передбачає встановлення певної відповідності між моделлю й оригіналом, том у він 
стає найбільш ефективним, коли свідомо спирається на системні уявлення про 

досліджуваний об'єкт і його модель.  
Отже, модель – це спрощене відтворення реальності, яке відбиває в 

узагальненій формі її істотні властивості. Моделі можуть бути фізичними,  
аналоговими й математичними. У країнознавчих дослідженням моделювання 
розглядається як складний комплексний засіб вивчення об'єкту шляхом створення 
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формально тотожних йому пізнавальних образів (моделей), які відображають певні 

властивості об'єкту дослідження, що передбачає широкий набір конкретних 
методичних засобів, головним із яких є системний підхід [3]. 

Процес моделювання в країнознавстві базується на логічному принципі 
світосприйняття – аналогій. Він дає змогу вивчати країнознавчі об'єкти, які інколи 
складно досліджувати, через розгляд інші, подібні й рівночасно доступніші до 

оригіналу об‟єкти – моделі. Під моделлю розуміється спрощена (інколи зменшена 
за допомогою масштабу) версія реальності, ймовірно відображає в узагальненій 

формі її суттєві риси й взаємозв'язки досліджуваних країнознавчих об‟єктів. Наукові 
моделі використовуються для накопичення та впорядкування значного 
інформаційного масиву щодо різних аспектів просторового розвитку.  

Моделі в країнознавчих дослідженнях забезпечують різноманітні функції:  
1) гносеологічну – створення теорій і пізнання законів просторового розвитку 

процесів; 
2) накопичувально-емпіричну – визначення необхідної інформації, її збір і 

систематизація; 

3) аналітичну – деталізація, виявлення та пояснення механізмів розвитку 
конкретного просторового явища; 

4) систематизуючу – розгляд дійсності як сукупності взаємопов'язаних систем;  
5) прогностичну – передбачення розвитку просторових процесів та явищ у 

майбутньому; 

6) вибіркову – можливість вивчення тих просторових об'єктів, процесів та явищ, 
які важко досліджувати іншими методами; 

7) конструктивну – забезпечення та виконання конкретних науково-дослідних 
завдань; 

8) управлінську – керування науково-дослідним процесом та забезпечення 

управлінських рішень;  
10) інформаційно-популяризаційну – сприяння у поширенні наукових ідей та 

довідкової наукової інформації тощо.  
Моделювання в країнознавстві включає низку взаємопов‟язаних етапів:                     

1) постановка завдання; 2) збір і обробка необхідної інформації; 3) розробка й  

створення моделі; 4) наукове вивчення й аналіз моделі як джерела нової 
інформації; 5) екстраполяція одержаних даних із моделі на об‟єкт пізнання; 

верифікація моделі, що заснована праксеологічній оцінці придатності та 
життєздатності моделі [7]. 

Головна мета моделювання в країнознавчих дослідженнях – виявлення умов 

формування, функціонування та розвитку територіальних систем, їх взаємодії з 
природним середовищем у зв'язку з прогнозуванням подальшого розвитку. 

Фундамент будь-якої науки становлять теоретичні моделі. З позицій країнознавства 
та теорії системного аналізу вивчення взаємовідносин природи та суспільства 
можна звести до розробки концептуальної моделі взаємодії складних виробничо-

територіальних керованих систем і саморегульованих природних екосистем. У 
сучасних країнознавчих дослідженнях моделювання найбільш часто застосовується 

для розвязання таких наукових завдань [5]: 
1) виявлення та вивчення факторів територіальної організації природи й 

суспільства; 

2) дослідження структури й функціональних залежностей між компонентами 
території, що пояснюють характер внутрішньо-системних зв'язків і формують 

поведінку системи; 
3) розгляду динаміки розвитку територіальних систем на різних етапах їх 

історичного розвитку; 
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4) виявлення та кількісна оцінка ступеня взаємозв'язків між компонентами 

території як всередині системи, так і між системою та середовищем;  
5) розробки узагальнюючих (інтегральних) показників сталого функціонування 

й розвитку територіальних систем під впливом різних чинників;  
6) дослідження найбільш суттєвих властивостей природних територіальних і 

господарських систем – продуктивності, стійкості, стабільності, динамічності тощо;  

7) оцінки ступеня антропогенного впливу на природні системи;  
8) проведення просторового районування та типізації територіальних систем; 

9) дослідження динаміки територіальних у цілому та її окремих елементів;  
10) прогнозування розвитку територій різного рівня у майбутньому;  
11) наукового обґрунтування управління територією та регіонами різного рівня 

тощо. 
Одним із найважливіших завдань моделювання є узагальнена конкретизація – 

спрощене уявлення про об'єкт. Під час моделювання дослідник завжди намагається 
абстрагуватися від другорядних у певному відношенні деталей об'єкта. Проте таке 
спрощення дещо відрізняється від іншого виду нехтування розгляду другорядних 

властивостей розвитку поточної ситуації, яке притаманне будь -якому іншому 
науковому прийому, оскільки основним завданням моделювання в такому випадку є 

показати структурні форми та основний зміст досліджуваного країнознавчого 
об‟єкта, а не його властивості та взаємозв‟язки з іншими елементами досліджуваної 
території. Крім того, багато моделей є цілком досить подібними до оригіналу в їх 

графічному зображенні. Проте форми моделей не завжди є реалістичними у 
фактичному відтворенні та відношенні до їхнього змісту та функцій. Так, наприклад, 

картографічні проекції та картосхеми відображають із допомогою умовних 
позначень реальні величини, які описують стан досліджуваних країнознавчих 
об'єктів, але способи їх передачі не є реальними формами досліджуваного явища. 

Тому вказана різниця між моделлю та реальною досліджуваною ситуацією 
передбачає лише межі можливого допущення спрощення об'єкту моделювання, не 

втрачаючи при цьому інваріантності способів моделювання. Таким чином, модель є 
спрощеною, допоміжною системою – його методологічною конструкцією для 
вивчення країнознавчого об‟єкту, а не самоціллю наукових пошуків. Найчастіше 

моделі створюється саме для того, щоб давати достовірну інформацію про сам 
об'єкт дослідження й повинні перебувати в певній відповідності до нього та 

описуватися певними функціональними закономірностями та математичними 
виразами. Тому математичне моделювання в країнознавчих дослідженнях є 
найбільш точним та основним. 

Математичне моделювання – методологічна процедура, яка переводить 
допущення щодо конкретної типової або проблемної країнознавчої ситуації або 

явища в математичний вираз, із наступним аналізом цієї проблеми за допомогою 
математичних засобів. Кінцева мета створення математичних моделей – 
установлення функціональних залежностей між змінними й параметрами. Змінна в 

такому випадку розглядається як конкретна математична величина, котра у 
досліджуваній проблемі може приймати різноманітні значення. Параметр – 

математична величина, яка у досліджуваній проблемі зберігає одне й теж значення. 
Різниця між змінною та параметром відносна, тому що величина, постійна під час 
вивчення однієї проблеми, може бути змінною в іншій постановці дослідження. 

Функція – відповідність між змінними, при якій кожному значенню однієї з них 
(аргументу, незалежній змінній) відповідає визначене значення іншої змінної 

(залежної змінної) [9]. Така відповідність може бути задана формулою, графіком, 
таблицею. Математичний вираз – сукупність скінченної множини змінних, 
параметрів, функцій, об'єднаних операторами математичних дій. Усі моделі, які 
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практично використовуються в країнознавчих дослідженнях, можна розділити на два 

класи: матеріальні та ідеальні [7].  
 Матеріальні моделі бувають об'єктивними за формою й змістом. Ідеальні 

моделі – об'єктивні за змістом (відображають реальну дійсність), але суб'єктивні за 
формою (існують тільки у свідомості людей і функціонують за законами логіки). 
Серед ідеальних моделей можна виділити: наочні (схеми; карти; креслення; графіки; 

гіпотези; представлення; аналогії), знакові (символи; алфавіт; упорядкований запис; 
топологічний запис; графовий опис; мережеве представлення), математичні 

(структурні; функціональні; аналітичні; чисельні; імітаційні). Структурні моделі 
відтворюють склад елементів країнознавчих об'єктів, процесів та явищ і 
допомагають усвідомити взаємозв‟язок між ними, тобто відображають структуру 

об'єкта країнознавчого моделювання. Такі моделі відтворюють змістове значення 
територіальних процесів і найчастіше використовуються в теоретичних 

країнознавчих дослідженнях або у вивченні компонентної та територіальної 
структури досліджуваного об‟єкта, де подаються у вигляді структурних схем, 
креслень, описів та табличного матеріалу. Функціональні моделі імітують спосіб 

поведінки об‟єкта-оригіналу, його функціональну залежність від зовнішнього 
середовища. Їх використання пов‟язане з вивченням функціональної структури 

країнознавчих об‟єктів, їх взаємозв‟язків, а також чинників розвитку території та 
просторових процесів. Аналітичні моделі дають змогу вивчити явні залежності 
необхідних величин від змінних і параметрів, що характеризують досліджувані 

просторові процеси та явища. Аналітичний розв'язок математичного співвідношення 
є узагальненим описом досліджуваних країнознавчих об'єктів. Їх застосування у 

країнознавстві носить зачасту ілюстративний характер (у вигляді графіків, діаграм, 
картограм та іншого картографічного матеріалу й самих карт тощо). Вони 
створюються як підсумок та ілюстрація результатів дослідження, як узагальнена 

структурно-аналітична схема процесу дослідження, чи концептуальна математична 
модель у вигляді функціональних залежностей, які будуються у результаті значної 

процедури математичних розрахунків та використання цілої низки розрахункових 
математичних методів (факторного аналізу, кластерізації, методу кореляційного та 
регресійного аналізу, функціональних залежностей тощо). Найчастіше такі моделі 

застосовуються у галузевих країнознавчих дослідженнях.  
Числові моделі характеризуються тим, що значення необхідних величин для 

проведення країнознавчих досліджень можна одержати в результаті застосування 
кількісних методів. У більшості випадків створення таких моделей передбачає 
розрахунок індексних показників (коефіцієнтів та індексів, а також показників рівня 

територіальної концентрації або локалізації чи диференціації) розвитку території, 
розрахунок забезпеченості та рівнів розвитку країни (природно- та трудо-ресурсного 

потенціалу території; частка розвитку галузі в сукупному виробничому процесі; 
рівень забезпеченості ресурсами; душові показники виробництва та ін.) та галузей 
функціонування виробництва тощо. Усі кількісні методи дають змогу одержати тільки 

часткову інформацію щодо пошукуваних величин, тому що для своєї реалізації 
потребують задання всіх параметрів, які входять до математичного співвідношення. 

Такі моделі представлені переважно в матричній формі (у вигляді таблиць, 
рейтингів, шкалярних записів тощо) являють собою математичну величину чи 
показник розвитку території (процесу, явища). Вони використовуються здебільшого в 

регіональних країнознавчих дослідженнях, а також на рівні етапів опрацювання 
інформаційного масиву даних представлення результатів як аргументація та 

фактографічно-доказова база. Імітаційні моделі реалізуються з допомогою ЕОМ у 
вигляді моделюючих алгоритмів (програм), що дють змогу проводити обчислення 
значення вихідних характеристик і визначити новий стан, у якому знаходиться 
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модель при заданих значеннях вхідних змінних, параметрів і початковому стані 

моделі. Найчастіше такі моделі створюються машинними засобами та реалізуються 
з допомогою програмних засобів. Вони можуть бути використані для побудови 

попередніх видів моделей, проте досить цікавими й перспективними у проведенні 
країнознавчих досліджень є так звані віртуальні моделі, які використовують ігрові 
сценарні методики (теорія ігор, сценарний метод, методи теорії імітації, прогнозні 

методи тощо).  
За логічним рівнем моделі поділяються на макро- й мікромоделі. Під 

макромоделюванням, зазвичай, розуміється абстрактне й широке, всеосяжне 
уявлення процесів. Мікромоделювання – це подання окремих подробиць явища або 
концентрація уваги на деяких частинах процесу [9]. За методами побудови моделі 

діляться на ручні, створювані без використання обчислювальних чи інших засобів; 
аналогові, конструюються спеціальними електронними пристроями; комп'ютерні, 

засновані на використанні обчислювальної техніки й програмного забезпечення, а 
також змішані. Як показує практичний досвід, найбільш підходящими для 
відображення країнознавчих процесів у комплексній взаємодії є комп'ютерні моделі, 

що представляють собою опис процесів за допомогою штучних мов на основі 
спеціальних програм. За поведінкою в часі моделі бувають: динамічними (час 

відіграє роль незалежної змінної, а поведінка об'єкта моделювання змінюється в 
часі); статичними (поведінка об'єкта моделювання не залежить від часу); 
квазістатичними (поведінка об'єкта моделювання змінюється з одного статичного 

стану на інший відповідно до зовнішніх впливів). Якщо елементи математичної 
моделі достатньо точно визначені й поведінку об'єкта моделювання можна точно 

визначити, те така модель – детермінована, у протилежному випадку – стохастична 
[1]. Якщо параметри та змінні моделі є неперервними величинами, то математична 
модель неперервна, у протилежному випадку – дискретна. Математична модель 

може мати лінійні або нелінійні математичні вирази. Математичні моделі 
міжнародних відносин, як правило, динамічні, стохастичні, дискретні, нелінійні [9].   

Залежноі від постановки задачі дослідження при математичному моделюванні 
в країнознавстві використовують такий математичний апарат: рівняння (алгебраїчні, 
трансцендентні, диференціальні); методи апроксимації (інтерполяція, 

екстраполяція); методи оптимізації (структурна та параметрична оптимізація, 
оптимізація на графах і мережах); методи аналізу стохастичних систем (теорія 

ймовірностей, математична статистика, планування експериментів, теорія ігор, 
теорія систем масового обслуговування);  алгебра логіки; теорія автоматів; теорія 
алгоритмів; теорія інформації тощо [1]. 

Усі математичні моделі можна умовно поділити на три взаємопов'язані групи: 
1) детерміновані моделі, представлені у формі рівнянь і нерівностей, що описують 

поведінку системи, що вивчається; 2) моделі оптимізації, які містять вираз, що 
потрібно максимізувати або мінімізувати за певних обмежень; 3) імовірнісні моделі, 
які виражаються у формі рівнянь і нерівностей, але мають імовірнісний зміст, тобто 

пошук рішення заснований на максимізації середнього значення корисності [8]. 
Тривалий час головною перешкодою практичного застосування математичного 

моделювання в країнознавстві було наповнення розроблених моделей конкретною 
та якісною інформацією. Точність і повнота первинної інформації, реальні 
можливості її збору й обробки багато в чому визначають вибір типів прикладних 

моделей. З іншого боку, дослідження з моделювання територіальних систем 
висувають нові вимоги до системи інформації. Залежно від модельованих об'єктів і 

призначення моделей використовувана в них вихідна інформація має суттєво різний 
характер та походження. Вона може бути розділена на дві категорії: про розвиток у 
минулому, сучасний стан об'єктів і про майбутній розвиток об'єктів, включаючи дані 
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про очікувані зміни їх внутрішніх параметрів і зовнішніх умов (прогнози). Друга 
категорія інформації є результат самостійних досліджень, які також можуть 
виконуватися за допомогою моделювання. Багато просторових процесів 

характеризуються закономірностями, які можна виявити тільки на основі великої 
кількості спостережень [5]. 

Дослідження країнознавчих об'єктів та явищ дає змогу для застосування 
найрізноманітніших моделей. Проте в процесі моделювання часто  виникають 
істотні труднощі, пов'язані з тим, що модель являє собою узагальнене спрощення 

реальної системи – образний структурний каркас, який зафіксований на 
конкретному етапі його розвитку. Тому вона не може повністю пояснити причини 

динаміки та загальну поведінку реальних об'єктів у просторі та часі й в більшості 
випадків лише відображує деяку частину дійсного функціонування системи та певні 
видимі тенденції. Що ж стосується взаємозв‟язків та взаємного впливу 

досліджуваних країнознавчих об‟єктів, а особливо стану динамізму в цих процесах, 
то моделі не завжди можуть правильно відобразити стан реальної ситуації 

досліджуваних об‟єктів і потребують постійної конкретизації та уточнення, що не є 
типовим для стійких моделей і така ситуація є квазідинамічною. Інша складність 
застосування методики моделювання полягає у виборі правильного способу 

побудови моделі, який, з одного боку, вимагає спрощення подачі структурних 
елементів, а, з іншого – врахування усіх властивостей і тенденцій розвитку у 

комплексній взаємодії просторових і часових явищ, що дає змогу краще 
інтерпретувати отримані результати. Значні труднощі викликають також 
математичні моделі, що пов'язані з великою кількістю вихідної й неоднорідної 

інформації, яка використовується при їх побудові. В результаті цього багатьом 
моделям притаманні певні недоліки: 1) неправильність описання й відображення 

реальної країнознавчої ситуації; 2) спрощеність візуалізації, яка веде до втрати 
деталей, необхідних для розуміння конкретної ситуації та динаміки розвитку 
країнознавчого об‟єкта; 3) мета виглядає так, ніби її сформулювали вже після 

побудови моделей; 4) неадекватне сприйняття статистичних характеристик 
величин, що генеруються моделлю; 5) гіпотетичність самого процесу моделювання, 

яке часто не усвідомлює реальні процеси просторової взаємодії та вплив 
антропогенних та інших чинників, включаючи спонтанність та революційність у 
соціумах та природному середовищі тощо. 

Інші труднощі обумовлені особливістю самої математики, яка розвивалася 
протягом багатьох століть переважно у зв'язку з потребами фізики й техніки. Але 

головні причини цього закладені в природі країнознавчих об'єктів і процесів, у 
специфіці дослідження просторових закономірностей. Головним об'єктом вивчення 
країнознавства  є територіальні природні й соціально-економічні системи, які  

відповідно з кібернетичним поняттям відносяться до складних систем. Важливою 
властивістю будь-яких систем, у тому числі й територіальних, є емерджентність – 

наявність таких якостей, які не притаманні ні одному із елементів, що входять у 
систему. Тому для розуміння особливостей функціонування цих систем та їх 
вивчення недостатньо розглядати тільки окремі елементи досліджуваного об'єкта. 

Складність системи визначається кількістю вхідних у неї елементів, зв'язками між 
цими елементами, а також взаємовідносинами між системою й середовищем. 

Територіальні комплекси мають всі ознаки дуже складної системи. Вони об'єднують 
значну кількість елементів, відрізняється різноманіттям внутрішніх зв'язків і зв'язків з 
іншими системами (природне середовище, господарство, населення тощо). У 

народному господарстві взаємодіють природні, технологічні, соціальні процеси, 
об'єктивні й суб'єктивні фактори. 
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Тому часто складність територіальних систем розглядалася як обґрунтування 
неможливості її моделювання, вивчення засобами математики. Моделювати можна 
об'єкти будь-якої природи й будь-якої складності. Проте  складні об'єкти становлять 

найбільший інтерес для моделювання. Саме тут моделювання може дати 
результати, які не можна одержати іншими способами країнознавчих досліджень. 
Потенційна можливість математичного моделювання будь -яких просторових об'єктів 

і процесів не означає її успішної здійсненності, а залежить від рівня розвитку 
країнознавчих і математичних знань, наявної конкретної інформації та 

обчислювальної техніки. Крім того, завжди залишаться проблеми, які не піддаються 
формалізації, в таких випадках математичне моделювання буде недостатньо 
ефективним. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

використання методів моделювання в країнознавстві дає змогу досліднику 

правильно оцінити основні масштаби, пропорції та динаміку просторової взаємодії й 
розвитку територіальних систем. Завдяки модельним методам країнознавчого 
аналізу та прогнозування хорологічних процесів дослідники можуть відслідкувати 

динаміку розвитку територіальних об‟єктів, а також виробити правильну стратегію 
прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації та удосконалення 

функціональної та територіальної структур елементів суспільно -політичного та 
господарсько-економічного розвитку території, а також моделювання створює 
практичну базу для оцінки реальних ситуацій у просторі та часі щодо впровадже ння 

інваріантності ситуаційного розвитку та базується на відборі найбільш вдалих 
управлінських варіантів подальшого розвитку території, що потребує подальшого 

наукового вивчення. 
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Актуальність теми. Транспорт завжди був одним із визначальних чинників 

прогресу як суспільства загалом, так і прискореного розвитку окремих територій. Він 

багато в чому визначає науково-технічних прогрес та є одним із реалізаторів 
досягнень науково-технічної революції. Усі найрозвиненіші території 
характеризуються, зазвичай, сприятливим суспільно-географічним положенням 

(СГП), а як відомо СГП багато в чому визначається його транспортно-географічним 
складником. Останнім часом у науковій літературі з‟явилася низка термінів для 

характеристики функціонування транспортної системи: транспортна доступність, 
стиснення простору, транспортна дискримінація, геологістика та ін. Багато вчених 
по- різному трактують ці поняття. Саме тому тему ми вважаємо актуальною й такою, 

що потребує подальших досліджень.  
Мета нашого дослідження – уточнити зміст понять «транспортна доступність», 

«стиснення простору», «транспортна дискримінація» та виявити як вони 
співвідносяться між собою. 

Вважається, що вперше термін «стиснення простору» в наукову літературу ввів 

Д. Харвей. Дослідження цього явища має міждисциплінарних характер та 
вивчається багатьма науками, зокрема філософією, соціологією, політологією, 

геополітикою, культурологією, економікою, історією та ін. Чи не головне місце серед 
них належить географічним наукам, зокрема економічній та соціальній (суспільній) 
географії. Серед зарубіжних учених окремі аспекти стиснення простору, проблеми 

територіальної організації суспільства, територіальні аспекти розвитку транспорту 
вивчали Е. Алаєв, В. Бугроменко, М. Кастельс, Г. Лаппо, Є. Лейзерович,                           
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М. Мироненко, Б. Родоман, С. Сассен, С. Тархов, А. Трейвіш, П. Хаггет, Д. Харвей 

та ін. Проблеми трактування географічного простору, його впливу на територіальну 
організацію суспільства розглядалися у працях українських географів Є. Маруняк,  

Н. Пашинської, М. Пістуна, О. Топчієва, О. Шаблія та ін.  
Світові інтеграційні процеси, глобалізація, формування світових комунікаційних 

систем зумовлюють часове прискорення суспільного розвитку та ущільнення 

географічного простору [5]. Йдеться про розуміння простору-часу як виміру зусилля, 
яке докладається для подолання відстані. Таке трактування впритул наближається 

до понять транспортна доступність та ймовірні конкурентні переваги певного місця. 
Розуміння сутності стиснення географічного простору полягає переважно в 
технологічних зрушеннях у галузі транспорту та зв‟язку, що збільшують мобільність 

капіталу, товарів, населення тощо. При цьому значення відстаней та місць нібито 
зменшується. Об‟єктивне прагнення до поліпшення доступності не має суперечити 

факту «прив‟язаності» багатьох явищ та об‟єктів до місця, фрагменту простору [4].  
Розглянемо детальніше трактування окремих понять, пов‟язаних із 

властивостями простору у сучасній науковій літературі та періодиці.  

У зарубіжних дослідженнях термін “стиснення часу-простору” використовується 
для характеристики процесів, які прискорюють сприймання часу й зменшують 

значення відстаней [5]. 
У географії транспорту часто використовується поняття «конвергенція 

простору-часу» – процес збільшення обсягу простору, який можна подолати за 

аналогічну кількість часу в результаті підвищення швидкості, зменшення 
транспортних витрат, зростання транспортної доступності [8]. 

Таким чином, під стисненням географічного простору розуміють процес 
скорочення витрат часу на подолання простору за рахунок віртуального зменшення 
масштабів і відстаней у результаті скорочення просторового розриву в комунікаціях і 

соціально-економічних процесах. Незважаючи на те, що фізична відстань не 
змінилася, її сприйняття у свідомості окремої людини й всього суспільства стало 

іншим. Фактично земний простір ущільнився в одну точку й доступність того чи 
іншого місця на Землі визначається не відстанню між пунктами, а транспортною або 
інформаційною доступністю [9]. 

Процес стиснення географічного простору можна розглядати на глобальному, 
регіональному, державному, обласному, локальному рівнях. Для регіональних і 

локальних рівнів важливе значення має транспортна доступність, розвиток 
швидкісної транспортної інфраструктури, зв‟язність і мобільність транспортної 
мережі [5]. 

Головним «інструментом» стиснення простору є транспортна система. 
Транспортна система в широкому розумінні – це сукупність шляхів сполучень та 

будівель (інфраструктура); транспортних засобів; установ та організацій, що 
здійснюють транспортні послуги; керівних органів; людей, які працюють у цій сфері. 
Вплив транспорту на ущільнення географічного простору можна охарактеризувати 

такими компонентами: скорочення часу чи вартості транспортних послуг, 
збільшення швидкості пересування, підвищення транспортної освоєності території.  

На нашу думку, одним із головних термінів, що характеризують рівень розвитку 
транспорту є транспортна доступність. Вона трактується у двох аспектах:  

1) характер віддаленості географічного об‟єкту (населений пункт, економічний 

центр, підприємство, квартал міста, будь-якої точки) відносно транспортної 
магістралі чи транспортного вузла (пункту);  

2) можливість (потенційна та реальна) досягнення певного місця (точки 
простору, ділянки території) транспортними засобами по наявній транспортній 
мережі [6]. 
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Транспортна доступність іноді розглядається як різновид транспортно-

географічного положення. Окремі точки території (пункти, місцевості, населені 
пункти) мають різну ступінь (рівень) доступності. 

С. Фрищев визначає транспортну доступність як системний індикатор 
просторових можливостей суспільства, що реалізується завдяки транспортній 
інфраструктурі, котрий оцінює конкурентоздатність різних місцеположень, або 

показник витрат часу на транспортний зв‟язок між різними пунктами в межах 
системи групового розселення [2]. 

В. Бугроменко увів поняття «територіальної соціальної несправедливості», під 
яким розуміє «… недоотримання людьми елементарних життєво важливих послуг 
через їх просторову недоступність, що приводить до істотного зниження якості 

життя» [1]. Таке трактування є цікавим із позицій соціології та психології. Проте з 
погляду географії, територія не може бути несправедливою. Територія – це 

об‟єктивна реальність, а несправедливість – це суб‟єктивне сприйняття людей. 
З позицій суспільної географії краще описується суть цього поняття терміном 

«транспортна дискримінація». Він має більш широку сутність і значно коректніше 

пояснює проблему транспортної територіальної доступності населення певної 
території. Під транспортною дискримінацією А. Мазурова та П. Вірченко розуміють 

явище просторової обмеженості транспортних послуг будь -якого територіального 
утворення (країни, області, району, міста, села) через низький або недостатній рівень 
розвитку транспортної мережі на певній території. Відповідно, під територією 

транспортної дискримінації, розуміють територію, яка характеризується обмеженістю 
транспортної інфраструктури та недостатнім рівнем розвитку транспортної мережі. 

Таким чином, транспортна дискримінація обмежує рівність людей, які проживають на 
певній території, стосовно якісних транспортних послуг, впливає на звуження 
мобільності населення, призводить до зниження їх конкурентоспроможності, змушує 

їх витрачати більшу кількість часу та кошти на поїздки [3]. 
Під час дослідження транспортної доступності на локальному рівні важливим є 

її розгляд відповідно до функціонального зонування міста, оскільки транспортна 
інфраструктура не тільки фіксує планувальну структуру міста, а й багато в чому 
визначає її подальший розвиток. Причина цього не тільки в тому, що об'єкти 

транспортного будівництва – міські магістралі, вулиці й дороги, лінії суспільного 
транспорту, дуже коштовні й через це є одними з найбільш стабільних елементів 

міського планування, а також у тому, що території, які прилягають до головних 
вузлів та осей транспортної інфраструктури, найбільш вигідні, комфортні з погляду 
умов транспортної доступності. Це робить їх найбільш придатними для розміщення 

найважливіших об'єктів міського будівництва – місць прикладання праці, крупних 
установ обслуговування. 

Таким чином, конфігурація транспортної інфраструктури закріплюється при 
плануванні міста ділянками, що тяжіють до неї. Вони мають найбільш високу 
інтенсивність освоєння міського простору. Разом вони складають відносно незмінну, 

стійку в часі основу просторово-планувальної організації міста, для позначення якої 
в сучасній містобудівній теорії використовують термін «каркас» [7]. 

У містобудівній практиці під час розробки генеральних планів міст та 
комплексних схем розвитку міст обов‟язково розраховується доступність 
загальноміського центру, головних центрів прикладання праці, селитебних та 

рекреаційних зон. Для цього будуються карти з концентричними кілометровими 
лініями та ізохронами – лініями однакової транспортної доступності. 

Висновки. Отже, під стисненням географічного простору розуміють процес 

скорочення витрат часу на подолання простору за рахунок віртуального зменшення 
масштабів і відстаней у результаті скорочення просторового розриву в комунікаціях і 



 31 

соціально-економічних процесах. Для регіональних і локальних рівнів важливе 

значення має транспортна доступність. Транспортна доступність є важливим 
показником соціально-економічного розвитку території та визначає її географічні 

переваги. 
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Чітка культурна регіоналізація займає важливе місце в системі розвитку суспільства. 
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Mashkova О. V., Napadovska A. Y. The Problems of the Cultural Regionalization of 
the World. A clear cultural regionalization occupies an important place in the development of 

society. Such scholars as British historian and sociologist Arnold Toynbee, an American 
sociologist and political scientist Samuel Huntington, a prominent economic geographer V. 
Wolski, geographer V. Krischyunas covered this issue. Cultural region – is a certain unity of 
ethnic-tribal, ethnic, religious characteristics. 

Key words: regionalization, region, culture, civilization. 

 
Постановка наукової проблеми. На сучасному етапі стрімкого розвитку 

суспільства та цивілізації загалом постає проблема збереження культурних 

цінностей та звичаїв народів світу. Оскільки ж культура відображає не тільки зв‟язок 
часів, а й сучасну національно-етнічну різноманітність і своєрідність світу, то, цілком 

природно, виникає й питання про поділ світу на культурні регіони. Тому на сьогодні 
чітка культурна регіоналізація займає важливе місце в системі розвитку суспільства. 
Регіональний підхід до культурного розвитку людства дає системне бачення 

людської культури взагалі, розкриває культурну самобутність регіону, показує 
взаємозв'язки та взаємовпливи культур різних народів.  

Аналіз публікацій та досліджень. У світі не існує єдиної загальноприйнятої 

класифікації культурних регіонів. Закордонні та вітчизняні вчені мають різноманітні 
точки зору щодо критеріїв виділення регіонів та їх кількості. Дослідження культурних 

регіонів світу було ще розпочато давньогрецьким ученим Геродотом, але на ранніх 
стадіях дослідження кордони регіонів зазвичай співпадали з фізико-географічними 

кордонами. У своїх наукових працях це питання висвітлювали такі вчені, як 
англійський історик і соціолог А. Тойнбі, американський політолог та соціолог 
С. Хантінгтон, видатний економіко-географ В. В. Вольський, географ В. Л. Кріщюнас.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз критеріїв, 

принципів та проблем виділення культурних регіонів світу. Відповідно до мети 

розв‟язувалися такі завдання: а) охарактеризувати різноманітні підходи 
регіоналізації світу на культурні регіони; б) обґрунтувати проблеми виділення 
культурних регіонів світу на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Культурний регіон – це певна 

єдність етнічно-родових, національних, духовних характеристик, що проявляються у 

схожості таких складових соціуму, як традиції, релігія, культурні зв'язки етико -
естетичні норми, світоглядні принципи. Існує декілька підходів щодо виділення 
культурних регіонів світу [1]. 

Англійський історик і соціолог Арнольд Тойнбі запропонував одну з 
найдрібніших класифікацій культурних регіонів світу. Вчений виділив 21 культурний 

регіон, які він називав «розвинуті цивілізації», серед яких західна, візантійська, 
російська, китайська, арабська, індійська, мексиканська та ін. [3].  

Американський політолог С. Хантінгтон запропонував виділяти вісім подібних 

регіонів: західний (християнсько-католицький), слов‟янсько-православний, ісламський, 
конфуціанський, індуїстський, японський, латиноамериканський та африканський – 

перші шість за релігійними ознаками, останні два за географічною ознакою [4]. 
Проблема, яка постала наприкінці 80-х років ХХ ст., це виділення Північної 

Америки як окремого регіону. Взагалі до 1980-х років чітко було окреслено шість 

культурних регіонів, а саме: арабсько-мусульманський, африканський, далеко-
східний, європейський, індійський, латиноамериканський. Із цієї класифікації 

випадала Північна Америка, культура якої розглядалася як частина європейської, в 
силу історичних причин. Тому закономірно, що низка авторів оперували поняттям не 
«європейського», а «європейсько-північноамериканського» регіону. З часом поняття 

«європейсько-північноамериканського регіону» вичерпало себе, оскільки культура 
Північної Америки досягла власної самобутності, стала незалежною від 
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європейської та спричиняє своєрідний вплив на розвиток культури в світі         
загалом [2]. 

Якщо порівнювати культурні регіоналізації за радянськими вченими географами 

В. В. Вольським та В. Л. Кріщюнасом, то  вони є дещо схожими (табл. 1).  
З таблиці 1 видно, що обидва вчені розглядають уже Північну Америку як 

окремий культурний регіон (В. Вольський дає назву регіону власне Північно-
американський, В. Кріщюнас називає Англо -Саксонською Америкою), не включаючи 
її до культури Західної Європи, на відміну від їх попередників.  

Таблиця 1  
Культурна регіоналізація світу за В. В. Вольським та В. Л. Кріщюнасом 

 
Культурна регіоналізація світу 

за В. В. Вольським 
Культурна регіоналізація світу 

за В. Л. Кріщюнасом 

1.  Західна Європа 1.  Західна Європа 
2.  Центрально-Східна Європа 2.  Східна Європа 

3.  Східна Азія 3.  Східна Азія 
4.  Російсько-Євразійський регіон 4.  Центральна Азія 

5.  Південна Азія 5.  Південна Азія 
6.  Південно-Східна Азія 6.  Індокитай і острівна Азія 

7.  Середній Схід 7.  Середній Схід і Кавказ 
8.  Австралійський регіон 8.  Передня Азія й Балкани 

9.  Північна Африка 9.  Далекий Схід Євразії 
10.  Латинська Америка 10.  Близький Схід і Північна Африка 

11.  Північноамериканський регіон 11.  Латинська Америка 
12.  Африка на південь від Сахари 12.  Англо-Саксонська Америка 

13.   13.  Африка на південь від Сахари 

 

В. Л. Кріщюнас дає більш дрібну регіоналізацію Азії, внаслідок різноманітності 
звичаїв, традицій, побуту, релігійних поглядів, але на відміну від В. Вольського взагалі 

не розглядає Австралійський регіон як окремий культурний осередок. Проблема 
виділення цього регіону пов‟язана насамперед із тим, що Австралія дуже довгий 
період була британською колонією, що значно вплинуло на її культурний розвиток.  

У сучасній літературі однією з найпоширеніших класифікацій культурних 
регіонів світу є поділ світової культури на культури Заходу та Сходу. «Схід» і 

«Захід» при цьому не лише географічні поняття, а й різні  типи культур, духовності, 
різні шляхи, способи людського буття у світі. Найчастіше під Сходом розуміють 
Азію, а під Заходом ‒ Європу та Північну Америку.  

У широкому значенні Захід ‒ це сфера буття європейської культури, ділянка 

поширення й визначального впливу християнської та античної системи цінностей.  

Поняття «Сходу», східного типу культури складніше (а ніж Захід) у зв'язку зі своєю 
внутрішньою, змістовнішою неоднорідністю. Так, виділяють буддійський Схід, арабо-

мусульманський Схід, індуський Схід, єврейсько-іудейський Схід.  
 

Культурні регіони ЮНЕСКО 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Культурна регіоналізація світу за ЮНЕСКО 

Африка Арабські 
держави 

 

Азія і Тихий 
океан 

 

Европа і 
Північна 
Америка 

 

Латинська 
Америка і 

Карибський 
басейн 

 

http://asyan.org/potra/5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96a/main.html
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/africa/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/arab-states/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/arab-states/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/asia-and-the-pacific/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/asia-and-the-pacific/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/europe-and-north-america/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/europe-and-north-america/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/europe-and-north-america/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/latin-america-and-the-caribbean/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/latin-america-and-the-caribbean/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/latin-america-and-the-caribbean/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/latin-america-and-the-caribbean/


 34 

На нашу думку, така регіоналізація дає загальний опис культурних регіонів 

світу, не конкретизуючи та не диференціюючи особливості розвитку культурного 
осередку в межах власне Заходу та Сходу. 

Культурне районування офіційно застосовується також ЮНЕСКО [5]. ЮНЕСКО 
виділяє такі культурні регіони (рис. 1). 

Висновки. Отже, жодна теоретична концепція не може охопити всієї сукупності 

національно-культурних явищ, відносин, які існували в минулому й притаманні 
сьогоденню. Життя сотень давніх народів, які в первісному суспільстві перебували 

на стадії формування родових і племінних спільнот, в умовах Античності і 
Середньовіччя як народності різних рівнів згуртованості та інтеграції, містить 
надзвичайно широкий спектр відмінностей, що не завжди дають змогу згрупувати їх 

навколо якоїсь однієї визначальної ознаки. Тому закономірною є палітра наукових 
досліджень, шкіл, що по-різному описують і визначають критерії регіональної 

типології культури. Однак, при всій розбіжності поглядів у 80-х роках минулого 
століття, поступово складається усталений, науково обґрунтований погляд на 
проблему типологізації культури.  
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Постановка наукової проблеми та її значення. Світова продовольча 

проблема є однією із найбільш актуальних, оскільки від недоїдання страждає майже 

п‟ята частина населення планети. За оцінками фахівців, понад  800 млн людей 
перебувають на межі смерті від недоїдання. Тому наукове вивчення цієї проблеми є 

актуальним завданням сьогодення. 
Продовольча проблема як глобальне явище та продовольча безпека кожної 

країни світу є вагомим стратегічним і поточним актуальним завданням вирішення 

для кожної з держав нашої планети. Тому невипадковим є те, що цій науковій 
тематиці й переважно для групи країн, що розвиваються, присвячено багато праць 

як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Проте продовольча проблема є актуальною 
й для високорозвинутих країн, щоправда в іншому контексті та необхідним є 
вивчення досвіду впровадження продовольчої політики в різних регіонах світу та 

узагальнення чинників формування продовольчої проблеми в динаміці на 
всепланетарному рівні як глобального явища сьогодення, що й зумовило вибір 

тематики цієї наукової публікації.   
Метою наукової статті є аналіз головних причин продовольчої проблеми. 

Основним завданням публікації є вивчення досвіду політики окремих країн світу та 

діяльність міжнародних організацій із питань продовольчої проблеми.  
Виклад основного матеріалу. Протягом останніх десятиліть досить гостро  

постало багато складних безпекових та соціально-економічних проблем, які дістали 
назву глобальних. Серед них вагомою є продовольча проблема. Для розв'язання 
останньої недостатньо зусиль окремої держави, а потрібне добре налагоджене 

співробітництво багатьох суб‟єктів міжнародного права. У зв‟язку зі складністю 
прояву проблема є однією з найбільш загрозливих і потребує негайного вирішення. 

Лише після створення у 1945 р. Продовольчої й сільськогосподарської організації 
при ООН (ФАО) розпочався глибокий аналіз стану забезпечення населення нашої 
планети продовольством, виявлено основні господарські регіони виробництва 

продуктів харчування та споживання продовольчої продукції [4]. Фахівці вважають, 
що продовольча проблема – це багатопланове явище, яке впливає на всі суспільні 

процеси й тому має розглядатися у взаємозв'язку з економічною системою, 
політичним устроєм держави, національними традиціями господарювання тощо.  

Науковці виділяють такі чинники формування продовольчої проблеми як 

глобального явища: 
– природні умови розміщення населення (загальна площа та структура 

сільськогосподарських угідь, сільськогосподарський потенціал, клімат, 
співвідношення між кількістю населення й масою продовольства тощо); 

– світовий транспорт і зв'язок, які забезпечують широкий вихід продуктів 

харчування на зовнішній ринок; 
– політична ситуація у світі (розстановка та різні позиції політичних сил, 

наявність міждержавних товариств, об'єднань, використання поставок продовольства 
у політичних цілях); 

– світова економіка й торгівля в їх єдності (продовольство як складник 

торговельних потоків, роль балансових розрахунків, кліринг)  тощо [1]. 
Серед природних чинників, які мають особливе значення для вирішення 

продовольчої проблеми, визначальною є грунтові властивості територій, оскільки не 
усі ділянки суходолу придатні для вирощування сільськогосподарських культур. 
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Структура її використання в державах і регіонах світу дуже різна. Для 
продовольчого забезпечення людства суттєве значення мають біологічні ресурси 
Світового океану. Оскільки можливості розширення сільськогосподарського 

виробництва в більшості країн світу обмежені, а інтенсифікація виробництва 
продовольства вимагає значних затрат, що викликає ріст цін, то особливий інтерес 

представляє розширення нетрадиційного виробництва продуктів харчування, 
зокрема розробка технологій виробництва білків такої якості, які б використовувалися  
для виробництва нових харчових продуктів [5]. 

У сучасних умовах суспільно-політичного розвитку регіонів світу 
спостерігається нерівномірність виробництва та споживання продуктів харчування. 

На думку експертів, у країнах, де недостатньо розвинуте сільськогосподарське 
виробництво, зазвичай, виникають проблеми з продовольством. Це насамперед 
стосується держав, що розвиваються. Як свідчить процес економічного розвитку цих 

країн, подолати продовольчу проблему самотужки вони не зможуть.  
У країнах, що розвиваються, проживає майже 85 % населення світу, 

виробляється приблизно 1/3 всього продовольства, а споживається дещо більше 
1/3 його світового рівня. Найважчий стан із забезпеченням продовольством 
населення у 40 найбідніших країнах світу, які входять до так званої «зони голоду», 

що охоплює екваторіальну частину Африки й Південно-Східну Азію, а також країни 
Центральної та Південної Америки. До таких країн належать Гаїті, Екваторіальна 

Гвінея, Зімбабве, Демократична Республіка Конго, Свазіленд, Еритрея, Мадагаскар, 
Бурунді, Сан-Томе і Прінсіпі та ін. [4]. За оцінками фахівців, головною причиною, що 
прискорює світову глобальну продовольчу кризу, є дефіцит продуктів харчування.  

Основна причина нестачі продовольчих товарів полягає не тільки в інтенсивному 
зростанні населення в окремих регіонах планети, а й у тому, що значні 

сільськогосподарські площі, які придатні до вирощування продовольчої продукції, 
зайняті під посівами технічних культур, які використовують для виробництва 
біопалива. Фахівці виділяють такі основні причини, що зумовлюють зростання цін на 

продукти харчування: підвищення попиту на них у глобальних масштабах у 
результаті поліпшення загального добробуту, збільшення цін на енергоносії та 

використання значної частини сільськогосподарської продукції на виробництво 
біопалива [8]. 

Світова продовольча організація під егідою ООН передбачає, що попит на 

біопаливо в найближчі три роки зросте на 170 % [4]. Водночас, звіт Організації 
економічного співробітництва й розвитку допускає, що в наступні 10 років ціни на 

продовольство у світі можуть збільшитися на 20–50 % [6]. Протягом усієї історії 
державності проблема стабільного продовольчого забезпечення населення була 
однією з найважливіших, оскільки від неї залежить національна безпека.  

За офіційними даними, зараз у різних регіонах світу приблизно 854 млн людей, 
які недоїдають, із них 820 млн  осіб проживають у країнах, що розвиваються                   

(212 млн проживають в Індії; 206,2 млн – в Африці, в районі Сахари; 524 млн – в Азії 
й  Тихоокеанському регіоні; 52,4 млн – у країнах Латинської Америки та Карибського 
басейну; 37,6 млн голодних знаходиться в на Близькому Сході та Північній Африці), 

25 млн – у країнах із перехідною економікою й 9 млн – в індустріальних країнах [5]. 
Глобальна продовольча криза неоднаковою мірою зачепила різні частини світу. 

Наприклад, у Гаїті – найбіднішій країні Західної півкулі, одна третина жителів зараз 
не отримує необхідної добової кількості калорій. Тут проживає 8 млн населення,               
80 % із яких перебувають за межею бідності, а безробіття становить близько 60 %. 

За останні півроку ціни на основні харчові продукти – рис та макарони виросли в            
2 рази [10]. 
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У зв'язку з продовольчою проблемою в багатьох країнах світу виникає 

проблема продовольчої безпеки. Адже нестача продуктів харчування в країні 
вимагає їх імпорту з інших країн, що приводить до залежності багатьох держав світу 

від таких постачань. Країни-експортери продовольства можуть диктувати свої умови 
країнам-імпортерам, що створює загрозу їх безпеці та незалежності. У США та 
Франції рівень самозабезпечення продуктами харчування вище 100 %, а в низці 

західноєвропейських країн він наближається до 100 % [5].  
Головна продовольча проблема країн, що розвиваються, – це нестача 

продовольства, що зумовлена швидким зростанням чисельності населення, 
урбанізацією, спеціалізацією на виробництві експортних культур. Багато країн, які 
розвиваються, експортують каву, банани, квіти та інші культури, отримуючи валюту 

для оплати величезних зовнішніх боргів. При цьому виробництво продовольчих 
культур у цих країнах зменшується. «Вільна» торгівля сільськогосподарськими 

продуктами на світовому ринку та міжнародні угоди в рамках Світової організації 
торгівлі (СОТ) дозволяють фермерам із розвинених країн продавати в країни, що 
розвиваються, дешеве продовольство, що також приводить до зниження рівня 

продовольчої безпеки країн, що розвиваються.  
Положення про продовольчу безпеку у глобальному масштабі були 

сформульовані міжнародним співтовариством на Римській зустрічі 13 листопада 
1996 р. Вони передбачають такі правові моменти: фізична доступність достатньої в 
кількісному відношенні, безпечної та поживної їжі; економічна доступність до 

продовольства належного обсягу та якості для всіх соціальних груп населення; 
автономність й економічна самостійність національної продовольчої системи 

(продовольча незалежність); надійність, тобто спроможність національної 
продовольчої системи мінімізувати вплив сезонних, погодних та інших коливань на 
постачання продовольством населення всіх регіонів країни; сталість, що означає 

розвиток національної продовольчої системи в режимі розширеного відтворення [7].  
Продовольча політика країн розглядається як комплекс заходів, покликаних 

системно й ефективно вирішувати завдання розвитку не лише виробництва, 
зовнішньої торгівлі, зберігання та переробки, а й справедливого розподілу основних 
продуктів харчування, а також соціального розвитку сільської місцевості  [2]. 

Зростання чисельності населення істотно випереджає виробництво продовольства 
в країнах, що розвиваються, де переважає традиційна система землеробства, не 

вистачає коштів на високоврожайні сорти насіння та породистих тварин, добрива й 
хімікати, сільськогосподарську техніку та створення підприємств із переробки 
продукції сільського господарства. Для такої групи країн характерним є 

переважання однієї споживчої культури, спостерігається так зване монокультурне 
сільськогосподарське виробництво. У країнах Південної та Південно-Східної Азії в 

раціоні харчування населення переважає рис (75 %), що дає підставити 
стверджувати про поширення тут «рисового» типу харчування. «Кукурудзяний» тип 
харчування характерний для Мексики, Венесуели та деяких країн Центральної 

Америки та Східної Африки. Одноманітний раціон харчування не відповідає 
фізіологічним потребам організму, якому необхідні білки й жири тваринного та 

рослинного походження, вуглеводи, вітаміни й мікроелементи [4]. 
Голод, недоїдання, нестача вітамінів і мікроелементів у їжі населення в 

країнах, що розвиваються, знижують продуктивність праці. Країни, що 

розвиваються, змушені імпортувати продовольство, витрачаючи значну частину 
своїх доходів від експорту. Це підриває економіку низки країн, посилюючи їх 

економічну відсталість. 
У розвинених країнах також наявна продовольча проблема, проте в інших 

аспектах і формах, а також вона має істотно відмінний характер від проблеми 
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недоїдання. У них все більше виробляється цінних тваринних продуктів, населення 

споживає багато жирної та солодкої їжі, що призводить до переїдання. Праця у 
містах не пов'язана з великими фізичними навантаженнями й не вимагає 
збільшення калорійності харчування. В Європі та Північній Америці жири й масло 

поступово витісняють із раціону зерно й овочі. Продукти американської системи 
швидкого харчування «фаст-фуд» містять надлишкову кількість жирів і цукру, 

несприятливих для здоров'я людини компонентів. Внаслідок цього у США серед 
дорослого населення 55 % страждають надмірною вагою [8]. Подібна ситуація 
складається й у Західній Європі. Переїдання, як і голод, має негативні наслідки: 

підвищену сприйнятливість до хвороб (діабет, гіпертонія та інші захворювання), 
збільшення смертності. Паралельно з надмірним вживанням продовольства йдуть 

харчова алергія, харчова надчутливість (симптоми: головний біль, неспокій, 
підвищена агресивність та інші симптоми), шлункові захворювання тощо. 

Як відзначають фахівці, зараз не знайдені реальні способи вирішення 

глобальної продовольчої проблеми, що тільки доводить її складність і 
багатоаспектність. На  нашу думку, продовольчу ситуацію у світі визначають такі 

чинники: фізико-географічні умови й розміщення населення; розвиток світового 
транспорту та світова торгівля, у тому числі торгівля зерном тощо. Ще одним 
чинником дестабілізації продовольчої ситуаці ї в окремих регіонах світу є низький 

рівень розвитку продуктивних сил сільського господарства, його вузько аграрно -
сировинна спеціалізація, бідність і низька купівельна спроможність основної маси 

населення. Окрім того,  основна увага в розвитку сільського господарства країн, що 
розвиваються, згідно традицій ведення господарства колоніального минулого, 
звернута на вирощування технічних культур, а виробництво продуктів харчування 

залишається на рівні традиційних напівнатуральних селянських господарств. Одним 
із наслідків зростання народонаселення та стрімкого розвитку промисловості у світі є 

брак питної води. Глобальне споживання води для сільського господарства 
збільшиться на 19 %. До цього моменту на ці потреби буде задіяно майже 90 % 
світових ресурсів прісної води [10]. За  оцінками ФАО, приріст населення буде також 

дещо меншим, але й він потребує дуже значного, пропорційно більшого зростання 
сільськогосподарського виробництва, особливо тваринницької продукції, насамперед 

у зв'язку з ростом доходів у низці країн, що розвиваються, особливо в КНР, Індії, а 
також збільшення попиту на зерно практично у всіх країнах «третього світу» [5].  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, продовольча 

безпека є однією із найважливіших проблем сьогодення та у зв‟язку із ростом 
населення планети, а також скороченням сільськогосподарських площ під 

зерновими культурами становить серйозну глобальну загрозу. Окрім того, значна 
кількість родючих сільськогосподарських земель втрачаються щороку через посуху 
й ерозію, інтенсивну сільськогосподарську діяльність. Усе гостріше постає питання 

забезпечення населення різних регіонів планети питною водою та її раціонального 
використання. Тому споживання продовольства в окремих регіонах і країнах світу 

буде обмеженим у майбутньому, виходячи з планованого зростання чисельності 
населення і наявних ресурсів. Проте глобалізаційні процеси суспільного розвитку 
дедалі більше перетворюють світову економіку на цілісний механізм, інтегрований 

не тільки міжнародним поділом праці, а й великими транснаціональними виробничо-
збутовими фінансовими та інформаційними компаніями, що допомагає вирішити 

продовольчу проблему, котра потребує подальшого наукового вивчення. 
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Зроблена спроба узагальнити існуючі теоретичні напрацювання щодо взаємозв‟язку 
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Gryniuk D. U., Nikolaieva Y. O. Marketing-geographical Aspects in Shaping the 

Competitiveness of Business Entities. The attempt to summarize existing theoretical work on 

the relationship of competitive production and sales of business entities by means of marketing 
and geographic approach. 
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У сучасному ринковому середовищі існує об‟єктивна необхідність розвитку 
маркетингово-географічних досліджень. Це дає змогу взаємоузгоджено вивчати 
досвід світових та шанси національних господарських суб‟єктів щодо шляхів 

підвищення їх конкурентоспроможності в системі національного та світового 
господарства, ринків товарів і послуг. Такий підхід дасть змогу більш досконало 

дослідити конкурентні переваги нашої держави в  системі світового виробництва й 
споживання та сприятиме посиленню позиціонування України та її окремих регіонів 
у глобальному ринковому та транзитивному економічному просторі. Як відомо, 

головною метою геомаркетингової діяльності є продаж товарів та послуг кінцевим 
споживачам через торгові точки. Відношення між виробниками не потрапляють до 

компетенції геомаркетинга, оскільки з географічного погляду вони зводяться до 
вирішення логістичних задач. Слід припустити, що потреба в продажі вічна, проте 
завдання маркетингу полягає в тому, щоб мінімізувати сам його процес. Метою 

маркетингу виступає досягнення такого рівня знань і розуміння потреб споживачів, 
коли пропоновані продавцем товари та  послуги будуть життєво необхідні покупцям, 
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щоб товар продавав себе сам [1]. Ідеальний результат маркетингової роботи – 
готовий до купівлі споживач. Для цього необхідно зробити пропоновані товари та 
послуги більш доступними. 

Сучасний стан у розвитку ринкового середовища в державах транзитивної 
економіки є особливо показовим в контексті  економічних криз та циклів 

економічного пожвавлення. Відповідно, форми організаці ї виробництва, що 
супроводжують цей стан, з одного боку, підлягають детальному дослідженню з 
метою адаптації результатів їх діяльності до потреб часу, з іншого – виникає запит 

на пошук інструментарію, що дав би змогу запровадити новітні форми організації, 
максимально наближені до реальних потреб виробництва в умовах суб‟єктної 

діяльності маркетингового середовища. Отже, традиційними формами 
залишаються: виробнича спеціалізація, концентрація виробництва, кооперування та 
комбінування виробничої діяльності. Новітній характер форм організації 

виробництва ретранслюється через  кластеризацію потужностей виробництва, 
конвергенцію та конверсію окремих видів виробничої  діяльності, ознаки 

«постфордизму», що супроводжуються логічною щодо часу та потреб виробництва 
відмовою від значних потужностей із переорієнтацією на середні більш мобільні  
підприємства. 

У більшості випадків комерційна діяльність підприємств є свідченням того, що 
саме ланка посередницької роботи суттєво збільшує ефективність торговельних 

операцій та засвідчує конкурентоспроможність суб‟єкту. Це пояснюється  такими 
причинами: 

− суттєвий рівень посередницького професіоналізму у сфері комерційної 

діяльності дає змогу пришвидшити окупність витрат, оборот коштів завдяки 
укладанню хороших комерційних угод, зумовлює зручності для кінцевого 

користувача; 
− посередницька робота націлена на доведення промислової продукції до 

цільового ринку, завдяки стабільним торговельним зв‟язкам, спеціалізацією 

обслуговування та досвідом роботи; 
− деякі виробники відчувають відсутність досвіду в роботі на новому 

географічному ринку, а також нестачу власних коштів для ведення прямої збутової 
політики; 

− виробник вбачає найбільш вдалим варіант вкладання капіталу в основну 

діяльність [10]. 
На думку комерсантів, виробник що має змогу забезпечити власну мережу 

збуту не повинен відмовлятися від посередницьких послуг.  
У ринкові відносини вступає безліч суб'єктів, а в сферу обігу надходять 

різноманітні товари та послуги, що формують складну та багатогранну структуру 

ринку. Найбільш поширеним є чотирьох-позиційний підхід до загальної 
структуризації ринку, а саме: з позиції його суб'єктивного складу, продуктово-

ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв'язків і територіально-
просторової організації. Збутову діяльність розглядають не тільки у вузькому, а й у 
розширеному розумінні. У вузькому розумінні вона орієнтується на обсяги продажу. 

У розширеному розумінні збутова діяльність виступає процесом, який гарантує 
кінцевий результат – продаж або збут промислової продукції. Такий процес не буде 

можливий без формування цінової політики, продуктової стратегії, визначення 
каналів розподілу продукції для її подальшого просування до користувача, 
мерчандайзингу, а також рекламної підтримки тощо. Збутова діяльність складається 

зі всього комплексу заходів, що прямо пропорційно здійснюють вплив на обсяги 
продажу [4]. 
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У широкому економічному розумінні ринок − це механізм формування та руху 

відтворювальних зв'язків, який ґрунтується на товарно-грошових відносинах і 
конкуренції самостійних суб'єктів господарювання. У такому розумінні він виступає 

як економічна система країни. Виходячи з цього, ринок є системною сукупністю 
економічних відносин, які будуються на ґрунті ринкових законів і принципів.  

Ринок виконує низку соціально-економічних функцій: 

− він є ланкою, яка поєднує виробництво й споживання через механізм прямих 
і зворотних зв'язків. Інструменти ринку (ціни, динаміка та співвідношення попиту й 

пропозиції, відсоткові ставки, валютний курс, курс цінних паперів тощо) слугують 
важливим джерелом економічної інформації, відображають ситуацію в різних 
галузях і сферах господарської діяльності й водночас активно впливають на зміни 

цієї ситуації, формування основних економічних пропорцій країни;  
− виявляє суспільну корисність тих чи інших товарів та послуг,  дає змогу 

реально оцінити їхню вартість, визначити, якою мірою витрати виробництва кожного 
товаровиробника корегують із суспільно необхідними витратами;  

− ринкова конкуренція слугує ефективним інструментом регулювання обсягів 

виробництва, дає змогу точно визначити лідерів й аутсайдерів серед 
господарюючих суб'єктів, забезпечує споживачеві можливість вибору, примушує 

підприємства використовувати науково-технічні новації, поліпшувати якість товарів 
та послуг [3, c. 181]. 

Ринок забезпечує органічний зв‟язок між виробництвом і споживанням, 

перебуває під їхнім впливом і сам впливає на них. На ринку виявляються реальні 
обсяги та структура різноманітних потреб, суспільна значущість виробленого 

продукту й витраченої на його виготовлення праці, встановлюється співвідношення 
між попитом і пропонуванням, яке формує певний рівень цін на товари та              
послуги [10]. 

Велика кількість дослідників, зокрема, Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, А. Старостіна,            
О. Кузьмін та інші, аналізуючи теми збуту продукції, схиляються саме до 

маркетингових заходів як гаранту для збільшення розмірів збуту та зростання 
зацікавленості покупців продукцією підприємств:  

У процесі планування політики розподілу, керівництво будь -якої компанії чи 

підприємства має чітко визначити та окреслити свою майбутню тактику й стратегію, 
а саме: основний горизонт покупця, цілі розподілу, територію для проведення 

збутової діяльності, типи торговельних посередників завдяки яким здійснюється рух 
товару, а також організаційну структуру системи збуту. Визначним етапом у 
плануванні політики розподілу вважається вивчення кількості рівнів та типів каналу 

розподілу [9]. 
Сьогодні збутова діяльність є значущою сферою функціонування 

промислового підприємства. Після аналізу спеціальної літератури можна зробити 
висновок, що поняття «збут продукції» трактується вченими по-різному.                           
Л. А. Давидова та В. К. Фальцман у своїй роботі характеризують збут як 

перетворення виробничих товарів і послуг у гроші  [5]. На думку Д. І. Баркана, збут – 
це сфера діяльності підприємства, спрямована на реалізацію продукції на певних 

ринках [6]. В. Н. Наумов зазначає, що під збутом розуміється сукупність заходів, які 
здійснюються після виходу продукції за межі території виробника [8]. Згідно з 
термінологією французьких економістів, збут продукції визначається ланцюжком, 

який пов‟язує виробника та споживача через деякі ланки [7]. До цих ланок можуть 
належати торгові посередники, дилери, дистриб‟ютори. Таке визначення 

характеризує значущість формування каналів розподілу промислової продукції. 
Майже така ж думка затверджується з позицій логістики: «збут – це сукупність дій, 
що здійснюються з того моменту, як продукт у тій формі, в якій він буде 
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використовуватися, надходить на комерційне підприємство або до комерційного 

виготовлювача, до того моменту як споживач закуповує його» [3]. 
Формування системи збуту на промисловому підприємстві неможливо без 

вивчення специфіки прийнятих і реалізованих управлінських рішень у цій сфері. 
Таким чином, в економічній літературі представлені різні підходи до формування 
системи збуту промислової продукції, яка, на думку всіх фахівців у цій галузі, є 

складним і багатофакторним завданням. У цьому процесі необхідно враховувати 
платоспроможний попит споживача, величину життєвого циклу продукції, методи 

стимулювання збуту, фактори невизначеності та ризику. 
Отже, в умовах підвищеної конкуренції на ринку промислової продукції 

спостерігається зсув витрат товаровиробників із проблем суто виробничо-технічного 

характеру на проблему збуту. У роботах фахівців цієї сфери робиться акцент на 
вплив системи збуту на всі сфери діяльності підприємства, на важливість вибору 

раціональних форм розподілу товарів і каналів руху товарів. Метою збутової 
діяльності підприємства з позицій маркетингу є не тільки безпосередній продаж 
продукції, а й задоволення платоспроможного попиту покупців. Виходячи із 

вищесказаного, необхідно зробити висновок про основні елементи збутової 
діяльності підприємства, до яких відноситься транспортування, зберігання продукції, 

її безпосередня реалізація та сервісне обслуговування. Збут є завершальною, 
найбільш відповідальною стадією забезпечення споживача продукцією. Він 
спрямований на формування механізму переміщення продукту від виробника до 

споживача та впливає на його конкурентні переваги. 
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Питання енергетичної безпеки є вкрай актуальними не лише для окремо взятої 

країни, а й для всіх країн світу. Саме енергетика є базисом для існування і розвитку 

будь-якої держави. Недостатня забезпеченість власними енергоресурсами сприяє 
зниженню рівня національної економічної безпеки країни, підвищує її енергетичну 

залежність від інших країн та послаблює позиції у світі. Енергозабезпеченість 
держави – один із важливих чинників її розвитку. В плані того, яким чином ця 
енергоозброєність гарантована від зовнішніх політичних небезпек та внутрішніх 

загроз, і використовують поняття енергетичної безпеки. З позиції сучасного бачення  
гарантування енергетичної безпеки – це досягнення стану технічно надійного, 

стабільного, економічно ефективного та екологічно можливого забезпечення 
енергетичними ресурсами економіки та соціальної сфери країни, а також створення 
умов для формування й реалізації політики захисту національних інтересів у сфері 

енергетики. Аналогічним є формулювання визначення енергетичної безпеки у тексті 
«Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», яку схвалено 

розпорядженням Кабінету міністрів України від 7 червня 2012 р. [3]. 
У розвитку світової енергетики в останнє десятиліття виявилися важливі 

тенденції, які за певних обставин можуть загрожувати стійкості цієї сфери. До таких 

тенденцій належать: 
− зміна взаємовідносин між споживачами й виробникам посилення конкуренції 

за обмежені енергоресурси; 
− високі темпи зростання енергоспоживання; 
− зміна регіональних пропорцій енергоспоживання;  

− висока частка та зростаючі обсяги споживання органічною палива;  
− уповільнення темпів зростання пропозиції енергії; 
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− проблеми забезпечення інвестицій у розвиток енергетичного сектору; 
− зміна структури пропозиції енергоресурсів та підвищення ролі окремих 

постачальників; 
− нестабільність на енергоносії; 

− наростаюча напруженість в забезпеченні енергетичних потреб транспорту та 
диспропорції в нафтопереробці; 

− зростання обсягів міжнародної торгівлі енергоносіями, розвиток інфраструктури 

складової постачань енергоресурсів і загострення пов'язаних із цим ризиків;  
− посилення політичних ризиків, у тому числі транзитних [1]. 

Водночас у світі спостерігається зміна взаємовідносин між споживачами й 
виробниками, посилюється конкуренція за стратегічні енергоресурси. Сучасна 
ситуація в світовій енергетиці характеризується загостренням суперечностей між 

основним виробниками на міжнародних енергетичних ринках. Практика 
взаємовідносин між виробниками й споживачами енергоресурсів, що склалася в 

останній четверті ХХ ст., відходить у минуле [5]. Відтак, погіршується робота 
напрацьованих механізмів регулювання світового енергетичного ринку, зростає 
конкуренція між споживачами, це підкріплюється появою на енергоринку таких 

потужних держав, як Китай та Індія.  
Тоді як головними споживачами енергоресурсів є високорозвинені держави й 

країни Азії, основна частка світових запасів нафти та природою газу сконцентрована 
в порівняно невеликій групі країн, що розвиваються, й країн із перехідною 
економікою. Такі потужні споживачі, як США, Євросоюз і Китай зосереджують 

економічні й політичні ресурси для експансії на одних ринках, що призводить до 
зростання конкуренції. У відповідь змінюється політика країн країн-постачальників 

щодо доступу до національних запасів вуглеводнів, а також стратегії національних 
державних компаній, що контролюють основні світові нафтові та газові ресурси. 
Держкомнанії, що мають у своєму розпорядженні значні запаси, прагнуть розвивати 

переробку та брати участь у капіталі транспортних і збутових структур. У свою 
чергу, транснаціональні корпорації, під контролем яких перебувають переробні 

потужності, транспотрно-логістичні схеми й дистриб‟юція нафти та газу, проводять 
стратегію нарощування власної ресурсної бази. Це протиріччя все більш 
посилюється й у найближче десятиліття буде однією з тенденцій, що визначають 

розвиток світової енергетики.  
Динаміка споживання енергії у світі має стабільно позитивну тенденцію. 

Посилення інституційних протиріч між споживачами й виробниками нафти та 
природного газу супроводжується високими темпами зростання споживання енергії 
у світовій економіці. Багатьма аналітиками в останні роки визначається небезпека 
виникнення чергової хвилі зростання світового енергоспоживання. Попередня 
велика хвиля, що почалася в кінці 1940-х років, завершилася в середині 1990-х 
років, збільшивши світове енергоспоживання в п‟ять разів, а енергоспоживання на 
душу населення – майже вдвічі. Її закінчення було пов'язане зі стабілізацією з             
1980-х років середнього показника енергоспоживання на душу населення у світі за 
рахунок скорочення енергоспоживання в колишніх країнах планової економіки й 
зниження енергоспоживання на душу населення в країнах, що входять до 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), при відносно 
помірному зростанні енергоспоживання на душу населення в країнах, що 
розвиваються [4]. Проте нині перші два фактори перестали діяти, найбільші країни, 
що розвиваються (Китай та Індія), все швидше нарощують споживання енергії на 
душу населення. З урахуванням триваючого економічного зростання азіатських 
країн, швидкого збільшення кількості населення й високої енергоємності 
національних економік, різко зростають потреби цих країн в енергоресурсах. 
Випереджаючими темпами збільшується споживання енергії в Африці та Латинській 
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Америці, у країнах Європейського Союзу відновилося зростання енергоспоживання 
на душу населення. Це свідчить про можливість загрози нового циклу енергоємності 
світового ВВП і прискорення темпів зростання світового енергоспоживання, 
незважаючи на впровадження нових технологій та енергозберігаючих тенденцій [1].  

Розвинені країни мають відносно високий рівень енергоспоживання на душу 
населення, проте прагнуть до стабілізації показника або хоча б до уповільнення 
темпів його зростання. Помітне зниження енергоємності відбувається в країнах із 
перехідною економікою переважно за рахунок зростання доходів, а також завдяки 
структурній перебудові економіки й зниження частки важкої енергоємної 
промисловості в міру розширення сфери послуг, викорінення практики 
марнотратства енергії, а також скорочення споживчих дотацій. Тим не менш, країни 
перехідного типу залишаються більш енергоємними порівняно з країнами, що 
розвиваються або країнами ОЕСР.  

Водночас спостерігається зміна регіональних пропорцій енергоспоживання. 
Зростання енергоспоживання у світі відбувається дуже нерівномірно, найбільш 
швидкі темпи спостерігаються в країнах Азії й особливо в Китаї, на частку якого в 
ХХІ ст. припала практично половина світового приросту енергоспоживання [2]. 
Збільшується число країн і великих регіонів, розвиток яких не забезпечений 
власними енергоресурсами. Так, у 1990 р. країни виробляли 87 % світового ВВП, а 
через 10 років уже 90 %. Особливо різко зросла залежність від імпорту енергії країн, 
що швидко розвиваються, й у перспективі ситуація тільки погіршуватиметься. 
Зокрема, Азія вже сьогодні 60 % своїх потреб у нафті забезпечує за рахунок 
імпорту, а до 2020 р. імпорт буде покривати до 80 % попиту. При цьому основною 
частиною прогнозованих енергоресурсів володіють Північна Америка й країни СНД, 
їм належить більша частина розвіданих запасів.  

Нафта і природний газ, як і раніше, залишаються домінуючими енергоносіями у 
світовому енергетичному балансі. Висока частка в енергобалансі найбільш 
обмеженого ресурсу – нафти та природного газу зберігається, незважаючи на те, що в 
низці країн вперше після Чорнобильської аварії відроджується інтерес до атомної 
енергетики, а промислово розвиненні споживачі проявляють усе більший інтерес до 
альтернативних джерел енергії. Фактично споживання нафти та природною газу 
сьогодні не має серйозної альтернативи, а це, у свою чергу, створює загрозу їх 
дефіциту з урахуванням прискореного зростання енергоспоживання [1]. 

Динаміка та структура світового виробництва енергії за видами палива та 
основними виробниками останнім часом зазнала суттєвих змін. Спостерігається 
повільне порівняно з ростом енергоспоживання, зростання пропозиції на 
енергоресурси взагалі на нафту та природній газ зокрема. Це обумовлено 
відносним скороченням інвестицій із нарощування виробництва енергоносіїв, 
вичерпність їх найбільш доступних запасів, а також геополітичної напруженості в 
регіонах багатих нафтою й природним газом. Частка країн ОЕСР у виробництві 
первинної енергії скоротилася з 61,3 % у 1970-ті рр. до 48,5 % у ХХІ ст. Особливо 
складна ситуація склалася в Європейському Союзі, на території якого знаходиться 
лише 3,5 % світових досліджених запасів газу й менше 2 % досліджених запасів 
нафти (переважно в Норвегії та Великобританії). Водночас наявні в Європі 
нафтогазові родовища експлуатуються набагато інтенсивніше, ніж в інших регіонах 
світу, що веде до їх швидкого виснаження. 

Найважливішим негативним чинником розвитку енергетики є зниження рівня 
забезпеченості світової економіки запасами нафти. Середній показник щорічно 
відкритих  запасів нафти знизився з 70 млрд барелів у 80-ті роки ХХ ст. до                    
6−18 млрд барелів на початку ХХІ ст. Щорічний видобуток не компенсується 
пошуковим бурінням уже протягом багатьох років. Відзначимо, що 61 % світових 
запасів нафти та 40,1% запасів газу зосереджені на політично нестабільному 
Близькому Сході, й роль цих країн у нафтовидобутку тільки збільшується. Через 
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обмежені можливості додаткового зростання виробництва збільшуються ризики, 
пов'язані з можливою дестабілізацією ринку [1].  

Також слід зауважити зростання геополітичного чинника на мотивований 
розвиток світового енергоринку. Кон‟юнктура ринкових відносин держав в паливно-
енергетичному секторі за останні 5 років (2010–2015 рр.) є швидкоплинною. 
Зокрема, змінилася енергетична стратегія США: від держави-імпортера основних 
паливних ресурсів перейшла до інтенсифікації власного видобутку. В сегменті 
газовидобутку США впевнено зайняла перше місце в світі й обігнала Росію                   
(681,4 млрд м3 у 2012 р.), залишаючись одночасно першою державою світу за 
споживанням. За видобутком нафти США перебувають на третій сходинці після 
Росії та Саудівської Аравії (395 млн т у 2012 р.). Дається взнаки також падіння цін на 
енергоресурси, зокрема, груднем 2015 р. фіксується падіння ціни на нафту марки 
Brent до рівня 38–39 дол. за барель. Проте, керуючись геополітичними реаліями, 
Саудівська Аравія допоки відмовляється зменшувати видобуток нафти. Слід 
пам‟ятати, що на сучасному етапі в умовах агресії Росії відносно України та світу, 
саме стратегічні паливні ресурси та їх кон'юнктура стають дієвою та переконливою 
зброєю у боротьбі цивілізованого світу за перемогу здорового глузду, енергетичну 
безпеку у партнерських відносинах та демократичне геополітичне лідерство.  
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інвестицій у економіку країни. Зокрема, здійснено аналіз венчурного ринку, а також 
механізму та інструментів венчурного фінансування інноваційних процесів у США.  

Ключові слова: венчурний капітал, інноваційні процеси, венчурне фінансування, 

венчурні фонди.  
 
Tyvoniuk O. I. The Experience of the United States of America on Venture Financing 

of Innovative Processes. The paper highlights the features of venture financing of innovative 
processes in the United States. That, in turn, is one of the major sources of investment in the 
economy. In particular, the analysis of venture capital market, as well as mechanism and 
instruments of venture financing of innovative processes in the USA. 

Key words: venture capital, innovation processes, venture financing, venture funds.  
 

Актуальність теми цієї статті полягає у важливості венчурного фінансування 

інноваційних процесів. Окрім того, вивчення особливостей механізму венчурного 

фінансування в США може послугувати наглядним прикладом для наслідування 
урядами та бізнес-структурами більшості країн, у тому числі й України. 

Метою статті є дослідження закономірностей та сучасних тенденцій 

розвитку венчурного фінансування інноваційної діяльності у США.  
Завдання цього наукового дослідження: 

– дослідити розвиток венчурного ринку у США; 
– проаналізувати механізм та інструменти венчурного фінансування 

інноваційних процесів; 

– виявити основні тенденції розвитку венчурної індустрії.  
Результати дослідження. Ефективність ринкової економіки в сучасних умовах 

багато в чому залежить від розвиненості її фінансових можливостей. Окрім того, 
трансформація ринкових відносин потребує використання нових форм фінансового 
капіталу, однією з яких постає венчурне фінансування [5]. 

Поняття «венчур» («venture») у перекладі з англійської означає «ризик», 
«ризиковане починання», «ризикове підприємство» тощо. У словнику В. К. Мюллера 

воно перекладається як «ризикове підприємство», «спекуляція», «сума, яка підлягає 
ризику». Найбільш цікавими та перспективними об'єктами для венчурного капіталу є 
малі інноваційні компанії, орієнтовані на розробку та виведення на ринок 

наукомісткої продукції на базі високих технологій. Тому досить часто венчурне 
фінансування пов'язується із прямими інвестиціями в компанії саме технологічного 

сектора [6]. 
Зародження цього ризикового виду підприємництва, тісно пов'язаного з 

науково-технічним прогресом, яке відбувалося в 50-х рр. XX ст. у США. 

Трансформаційні змін в економіці й фінансовій системі США, поширення 
специфічних форм інвестування науково-дослідних розробок із залученням нових 

форм інвестування, здатних враховувати довгострокові умови капіталізації 
вкладених коштів, спричинило виникнення венчурного капіталу як специфічної 
форми фінансового капіталу й призвело до значного підвищення темпів 

інноваційного розвитку країни. Діяльність венчурних підприємств призводить не 
тільки до підвищення науково-технічного рівня виробництва, вона активно впливає 

також на динамічність розвитку усього господарського комплексу. Постаючи 
генераторами інноваційних ідей, які є основою науково-технічних проривів, венчурні 
фірми активно сприяють ефективному використанню інтелектуального потенціалу 

підприємств, залученню висококваліфікованих спеціалістів та повнішому 
розгортанню їхнього творчого потенціалу.  

Основним осередком розвитку венчурної форми фінансування інновацій в 
сучасних умовах залишаються США, адже  в Європі та Японії банківський капітал 
залишається активним інвестиційним ресурсом і венчурне фінансування розвинуто 
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недостатньо. Причинами цього слугує нерозвиненість законодавства в цій сфері, 

яке обмежує конкуренцію й сприяє збереженню між компаніями традиційних 
неринкових відносин і зв‟язків [5]. Тоді коли у США уряд здійснював активну 

підтримку венчурної індустрії, було створено програму SBIC ( Small Business 
Investment Company ). У межах цієї програми уряд США надавав доступ до 
державного фінансування молодим зростаючим компаніям за умови одночасного 

залучення коштів із боку приватних інвесторів у співвідношенні 2:1 або 3:1 (тобто дві 
або три частини капіталу мають бути з приватних джерел). У процесі розвитку 

програми SBIC паралельно стали з‟являтися незалежні приватні венчурні фонди та 
компанії, які з часом перетворилися у те, що сьогодні називають «венчурна 
індустрія» [4]. 

Пік зростання спостерігався у 80–90-ті рр. XX ст., коли накопичення венчурних 
фондів зросли з 3,5 млрд дол. США у 1978 р. до більше 30 млрд дол. США у 1988 р. 

У період 1990–2000 рр. спостерігається стрімке зростання (у 30 разів) обсягів 
інвестицій: із 3,25 млрд дол. США у 1990 р. до 94,79 млрд дол. США у 2000 р.  

Варто зауважити, що  кількість укладених угод до 2010 р. постійно 

зменшувалися, а разом із тим й обсяги венчурних інвестицій впали майже на                    
10 млрд дол. США. Лише у 2010 р. почалося нарощення обсягів венчурного 

інвестування, проте воно відбувалося меншими темпами, ніж спад 2007‒2009 рр., а 
2012 р. характеризувався наявним зменшенням показників. Скорочення ринку 
інвестицій пов‟язане із загальною економічною нестабільністю, що впливає на всі 

сфери економіки. З падінням обсягів фінансування скоротилася й кількість угод, 
венчурні капіталісти стали суворіше ставитися до об'єктів вкладень і більш 

об‟єктивно підходили до угод [3]. 
Венчурне фінансування здійснюється різними способами. Найтиповіший спосіб 

включає в себе проходження двох етапів – акумуляції фінансових коштів у 

відповідний фонд та їх перерозподіл поміж обраними для інвестування проектами, 
що значно знижує ризики утрати або недоотримання інвестицій. Збір коштів для 

венчурного фінансування здійснюється з багатьох джерел, основу яких формують 
кошти засновників венчурного підприємства та його ділових партнерів. Серед інших 
джерел венчурного фінансування можна виділити прибуток венчурних фондів, що 

реінвестується в інноваційні проекти, кошти інвестиційних компаній малого бізнесу, 
зарубіжних інвесторів, кошти страхових компаній і банківських установ, інвестиції 

«незалежних» і «зовнішніх» венчурних фондів, вільні фінансові ресурси пенсійних, 
благодійних фондів і фондів профспілок, кошти державних структур та ін.  

Найбільшим джерелом венчурного фінансування у США є закриті партнерства 

з венчурним капіталом (так звані «незалежні» венчурні фонди). Вони формувалися з 
інвестувань багатих людей, які частину своїх прибутків вкладали в молоді 

перспективні на їх погляд фірми, де вони могли використати свій управлінський та 
професійний досвід. До цього типу джерел відносять і закриті пули-партнерства, у 
які партнери-інвестори вкладають різні суми капіталу залежно від своєї фінансової 

спроможності ‒  від 25 тис. дол. США до кількох десятків мільйонів. 
Слід розглянути таке нетрадиційне (неформальне) джерело венчурного 

фінансування, що надається каналами невидимого венчурного ринку, як «ангели 
бізнесу». Подібне фінансування передбачає вкладання коштів приватними особами 
в розмірі від 5 % до 50 % свого інвестиційного портфелю у високоризиковані 

наукомісткі проекти. Широко розвинена така практика фінансування у США, де 
щороку приватними особами інвестується більш 30 млрд дол.  США у майже 100 тис. 

підприємств, а загальний обсяг вкладених коштів коливається в межах                    
100–300 млрд дол. США. До особливостей фінансування «ангелів бізнесу» можна 
віднести їх високу зацікавленість не тільки отриманням надприбутків від реалізації 
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інноваційних проектів, а й розробкою й успішним виведенням на ринок ноу-хау, 
завдяки чому вони активно вкладають свої знання та управлінський досвід у 
діяльність венчура. Високий рівень соціальної відповідальності виділяє таке 

інвестування капіталу зпоміж інших видів фінансування. «Ангели бізнесу» активно 
фінансують сфери бізнесу, розвиток яких може створити нові робочі місця, 

покращити екологічну ситуацію, підвищити соціальну рівність, створити корисні для 
суспільства технології й розробки [1]. 

У ризиковому бізнесі прийнята наступна класифікація компаній, що 

претендують на отримання інвестицій залежно від стадії розвитку, на якій вони 
перебувають: ранні стадії ‒ «проект, бізнес-ідея» (seed), «створена компанія» (start 

up), «початкова стадія, зрілість» (early-stage); фінансування розвитку – 
«розширення» (expansion) [2]. 

Розглядаючи динаміку венчурних інвестицій у США за 2007‒2012 рр. у розрізі 

стадій підприємств, у які було здійснено інвестиції, варто зазначити, що найбільший 
обсяг венчурного капіталу вкладається в компанії, що перебувають на стадії 

розширення. Так, у 2012 р. інвестиції у такі компанії склали 1,5 млрд дол. США. Також 
значний обсяг венчурних інвестицій задіяний у компаніях, які перебувають на стадії 
зрілості. Найменшу ж частку у розподілі венчурного інвестування займають 

новостворені компанії, проте у попередніх роках обсяги коштів, вкладених у такі 
підприємства був доволі значними. Така ситуація, насамперед, пов‟язана із тим, що 

інвестиції на стадії зародження підприємства є найбільш ризиковими з усіх 4 груп, і у 
зв‟язку з нестабільністю у світових економіках протягом останніх років у інвесторів 
немає впевненості у тому, що інвестиції у такі об‟єкти принесуть дохід у майбутньому. 

Тому кошти вкладають у менш ризикові та зрілі підприємства, які мають великий 
потенціал до нарощення прибутку у стані економічної нестабільності . 

На сьогодні найбільшу питому вагу у загальному обсязі венчурних інвестицій 
США займають інвестиції у сферу програмного забезпечення (31  %), біотехнологій 
(14 %), енергетики (11 %), медичних приладів та обладнання (9 %) та ІТ-послуг 

(8 %). У США венчурні інвестиції вливаються, передусім, у високотехнологічні галузі, 
що дає вагомий поштовх для розвитку й інших сфер економіки [3]. Проте висока 

ризикованість венчурних проектів не сприяє поширенню інвестицій в усі сфери 
економіки, адже за підрахунками американських експертів у 15 % венчурних 
проектів авансований капітал цілком втрачається, у 25  % – фірми несуть 

довгострокові збитки, 30 % венчурів отримують дуже низький прибуток і лише 30 % 
венчурних підприємств дають прибуток, який проте може перевищувати початкові 

інвестиції у 200 разів. Внаслідок цього венчурний інвестор намагається скоротити 
свої збитки, шляхом часткового інвестування проекту [5].  

Висновки. Отже, венчурне інвестування є специфічним різновидом 

фінансових вкладень у високотехнологічне виробництво, перспектива отримання 
значних прибутків у якому межує з високим ступенем ризикованості.  А венчурний 

капітал, у свою чергу, виступає одним із найважливіших джерел фінансування 
інноваційної діяльності. Окрім того, результати дослідження свідчать, що у США 
венчурний капітал переважно спрямовується у високотехнологічні галузі, які мають 

значний потенціал для розвитку. 
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Із проголошенням незалежності України настав новий етап в її економічному 
розвитку. Розпочалося формування торговельних мереж, що поступово 
поширювалися на території України: національних, регіональних, локальних та 

міжнародних. Розповсюдження мереж є досить нерівномірним явищем, як за 
областями, так і за населеними пунктами. Міжнародні торговельні мережі 

з‟являються на території України з 2000 р. і дають поштовх до реформування 
національних торговельних мереж. 

Роздрібна торговельна мережа – це загальна сукупність стаціонарних, 

нестаціонарних, пересувних, віртуальних суб'єктів роздрібного продажу товарів і 
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послуг, об'єднаних за територіальною ознакою [2]. Торговельна мережа забезпечує 
можливість швидко, зручно, з мінімальною затратою сил і часу отримувати потрібні 
товари й послуги в умовах вільного вибору з широкого асортименту, недалеко від 

місця роботи та житла [10]. 
Сьогодні торговельні мережі представлені такими стаціонарними закладами 

торгівлі, як мінімаркети, супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери та ін. Основна 
відмінність між цими закладами полягає у різниці між площею закладів та 
торговельною політикою. Найпоширенішим представником торговельних мереж є 

супермаркети. Супермаркет – це відносно великий магазин самообслуговування з 
переважно продовольчим асортиментом. Ці заклади частково нагадують колишні 

радянські традиційні універсами. Інститут маркетингу продуктів харчування США 
(Food Marketing Institute) визначає супермаркет як продовольчий магазин 
самообслуговування з відділами бакалійних, м'ясних і сільськогосподарських товарів, 

мінімальний річний обсяг продаж якого становить 2 млн дол. США [3]. Площа 
супермаркету становить від 200  кв. м до 5000  кв. м. Основною метою супермаркету 

є задоволення повсякденних потреб споживача. Таким чином, супермаркети 
пропонують великий асортимент товарів першої необхідності та поступово витісняють 
стихійні ринки. Через ширший асортимент товарів та можливість самообслуговування 

супермаркети також витісняють магазини поблизу дому. 
Перші супермаркети були винаходом мешканця США Майкла Каллена в          

м. Геррін (штат Іллінойс). Він визнаний винахідником сучасного супермаркету 
Смітсонівським інститутом. У 1930 р. Каллен відкрив перший супермаркет у 
приміщенні колишнього гаража, при якому для зручності покупців була безкоштовна 

стоянка автомобілів. Винахідник також заснував торговельну мережу супермаркетів 
«King Kullen». Мережа розвивається у третьому поколінні нащадків Майкла 

Каллена. На сьогодні його мережа є 72-ю за величиною у США [7]. 
Таблиця 1 

Рейтинг міжнародних світових рітейлерів за 2014 р.  
на основі їх доходів від продажів по всьому світу*  

 

Торгова мережа 
Країна 

походження 

Дохід від 
продажів, 

млрд грн 

Рік 
заснування 

Кількість 
закладів по 

всьому світу 

Walmart США 363,36 1962 понад 10 130 

Costco США 83,05 1983 674 
The Kroger Co США 81,73 1883 2774 

Schwarz Group 
(LIDL, Kaufland) 

Німеччина 79,3 - понад 10 000 

Tesco Великобританія 76,49 1919 7817 

Carrefour Франція 74,71 1958 10 102 
Aldi Німеччина 65,1 1946 9600 

Metro Group Німеччина 63,04 1964 2100 
Target США 54,72 1902 1801 

Auchan Франція 53,5 1961 67 
 * Джерело: [4]. 

 

В Україні та світі прийнято класифікувати торговельні мережі за регіоном 
покриття. Це поняття застосовують маркетологи. Буквально, регіон покриття – це 

географічний регіон держави, в якому є хоча б один заклад, який представляє певну 
торговельну мережу. Всі сучасні заклади торгівлі за цим критерієм поділяють на:  

1) міжнародні (заклади цієї мережі розміщені в декількох країнах); 

2) національні (заклади такої мережі повинні бути розміщеними у понад п‟яти 
областях України); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
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3) регіональні (заклади такої мережі розміщені у трьох-чотирьох областях 
України); 

4) локальні (заклади таких мереж розміщені в одній-двох областях України) [1]. 
Торговельна мережа «Walmart» очолює список ТОП – 250 найбільших 

торговців (за даними National Retail Federation) (табл. 1). Cьогодні в Україні 
функціонує чотири міжнародні торговельні мережі, зокрема це METRO Group, BILLA, 
SPAR, Auchan (табл. 2).  

Таблиця 2 
Міжнародні торговельні мережі України* 

Торго-
вельна 
мережа 

Рік зас-
нува-
ння 

Країна похо-
дження 

Інші країни 
поширення 

Рік 
відкриття  
в Україні 

Міста поширення  
в Україні 

 

Auchan 1961 Франція 

Франція, Іспанія, 
Італія, Португалія, 
Люксембург, Росія, 
Польща, Угорщина, 
Румунія, Китай, 
Тайвань. Загальна 
кількість − 15 країн 

2008 

Кривий Ріг, Запоріжжя, 
Київ (5), Львів (2), Одеса,  
с. Борщагівка. Загальна 
кількість – 11 

 

BILLA 1996 Австрія 

Німеччина, 
Швейцарія, Франція, 
Австрія, Чехія, 
Угорщина, Словенія, 
Румунія, Хорватія, 
Болгарія, Україна. 

2000 

Київ (22), Бориспіль, 
Вишгород, Нікополь, 
Дніпропетровськ (2), 
Дніпродзержинськ, 
Запоріжжя, Харків (2), 
Суми, Кременчук, Херсон 
Краматорськ, Житомир, 
Одеса (2). Загальна 
кількість – 38 

 

METRO 
Group 

1964 Німеччина 

Австрія, Бельгія, 
Болгарія, Велика 
Британія, Греція, 
Данія, Індія та ін. 
Загалом 32 країни 2003 

Київ (4), Полтава, Львів 
(2), Вінниця, Чернівці, 
Івано- Франківськ, Рівне, 
Житомир, Запоріжжя, 
Дніпропетровськ (2), 
Маріуполь, Харків (2), 
Одеса (3), Миколаїв, 
Кривий Ріг.  
Загальна кількість – 23 

 

SPAR 1932 
США/ 

Нідерланди 

Австралія, Австрія, 
Бельгія, Ботсвана, 
Греція, Данія, Японія 
та ін.  
Загалом 31 країна 

2001 

Дніпропетровськ (12), 
Кривий Ріг (4), Київ (4), 
Краснодон, Луганськ (7), 
Рубіжне, Щастя,            
Харків (3). 
Загальна кількість – 44  

 

 * Джерело: [5; 6; 8; 9]. 

 

Аналізуючи дані табл. 2, робимо висновок про те, що першою міжнародною 
торговельною мережею, яка з‟явилась в Україні була мережа «BILLA» (2000 р.). 
Найпізніше з‟явилась торговельна мережа «Auchan» у 2008 р. й саме тому загальна 

кількість закладів цієї мережі є найменшою. Найбільше в Україні закладів 
торговельної мережі «SPAR», яка функціонує здебільшого на території Східної 

України. Торговельна мережа «METRO» характеризується більш рівномірним 
розповсюдженням по території України. Торговельна мережа «BILLA» 
розповсюджена в Центральній та Східній Україні. Французький рітейлер «Auchan» 

поширений у Центральній, Південній та Західній Україні.  
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Міжнародні торговельні мережі сьогодні є проявом глобалізації, адже їх 

поширення сприяє не тільки економічному розвитку країни походження мережі, а й 
тих країн в яких функціонує мережа. Також така співпраця сприяє поширенню певних 

торговельних традицій країни походження в інших країнах світу. В Україні поширені 
чотири міжнародні торговельні мережі. Найбільше їх сконцентровано в Центральній 
Україні, зокрема, у м. Київ. Для Західної України поширення міжнародних 

торговельних мереж не є таким стрімким, як у Центральній або Східній Україні. Також 
є області, де міжнародні торговельні мережі не здійснюють діяльності.  
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міжнародний рівень та реалізація на глобальному фондовому ринку. Визначено 
перспективні напрями розвитку фондового ринку України.  

Ключові слова: фондовий ринок, економіка, інтеграція, цінні папери, фондова біржа.  
 
Malchyk M. І. Prospects For the National Stock Market in Terms of Strengthening 

Integration Processes. The basics of integration of stock markets around the world in the 

context of globalization of international economic relations. A crucial aspect of the study is the 
formation and development of the stock market of Ukraine, its going global and implementation of 
the global stock market. Perspective directions of development of the stock market of Ukraine.  

Key words: stock market, economy, integration, securities, stock exchange. 

 

Посилення інтеграційних процесів у світовій економіці сприяє формуванню 

глобального ринку цінних паперів як складової частини глобального ринкового 
господарства. Основною причиною такого явища є загострення конкуренції, поява 
нових механізмів фондової торгівлі, потреба зниження трансакційних витрат та 

підвищення ліквідності. 
Формою прояву зазначених процесів виступає горизонтальне об‟єднання бірж 

та торговельних систем різних країн, створення стратегічних біржових альянсів. 
Особливо активно ці процеси відбуваються в країнах Європи, об‟єднаних у 
Європейський Союз [4].  

Сьогодні залучення акціонерного капіталу або вихід на IPO (англ. initial public 
offering) більш цікавить вітчизняні компанії, ніж розміщення єврооблігації, адже 

боргове навантаження багатьох українських підприємств високе. До того ж випуск 
бондів передбачає виплату купонів, а це додаткові видатки для компанії. Хоча саме 
розміщення облігації підприємств – це інструмент залучення фінансових ресурсів 

для проведення модернізації підприємства, так як кошти отримані під час 
розміщення, відповідно до чинного законодавства, не можуть бути використані на 

формування та поповнення статутного фонду, а також на покриття збитків від 
господарської діяльності [5]. 

Кожен із закордонних торговельних майданчиків, на які виходять вітчизняні 

підприємства, має свої переваги та недоліки. Розміщення коштів на Лондонській 
біржі – найбільш перспективний, але водночас найвитратніший варіант. На біржі 

зібрані найбільші інвестори з усього світу та доступ до них дорогий: вартість послуг 
юридичних, аудиторських, інвестиційних компаній, які допомагають підготувати IPO 
у Лондоні, висока (8–10 % від суми розміщення). 

Вимоги до компаній, які виходять на Франкфуртську біржу, лояльніші, а ціни 
нижчі (6–7 % від залученої суми). Розміщення на німецькому майданчику 

привабливе для невеликих та середніх компаній, що орієнтують свій бізнес на 
Європу. 

Варшавська фондова біржа позиціонує себе як аграрна, серед її переваг ‒ 

лояльні корпоративні вимоги до емітентів та дешева вартість виходу на р инок: 
проведення IPO коштуватиме компанії 4–6 % від залученої суми. 

У найближчі два–три роки альтернативою Варшавській фондовій біржі можуть 
стати російські біржі, зокрема Московська міжбанківська валютна біржа (далі 
ММВБ). На російський фондовий ринок припадає 60 % обсягу організованих торгів 

СНД та країн Східної Європи. 
Щоденний оборот на ММВБ становить 1,8 млрд дол. США: це вище, ніж на 

Варшавській та Сінгапурській біржах. Проведення IPO обійдеться компанії у 6–7 % 
від суми розміщення [3]. 

Вихід на міжнародні ринки вітчизняними підприємствами можливий за умов 

достатнього розміру активів та (або) річного обігу не менш як 5–10 млн дол. США, 
сталого зростання фінансових показників та зростання частки ринку підприємства, 
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ліквідності балансу й кредиторської заборгованості у межах норми, кваліфікованого 
менеджменту, проходження аудиту за міжнародними вимогами, складання звітності 

в форматі GAAP. 
Альтернативні майданчики пропонують невеликим молодим компаніям 

спрощені умови залучення коштів. Зазвичай від емітентів потрібні лише щорічні та 

піврічні звіти за міжнародними стандартами, а також поточні звіти про події, що 
мали істотний вплив на фінансове становище компанії. Крім того, серед переваг 

альтернативних майданчиків – мінімум формальностей і найкоротші терміни. Дозвіл 
на проведення IPO можна отримати протягом трьох-чотирьох місяців. 

Перевагою розміщення на іноземних фондових площадках є нижча вартість 

залучених ресурсів для емітента, можливість вдало розмістити більший обсяг цінних 
паперів, ніж на вітчизняних фондових площадках [1]. 

Україна має достатній економічний потенціал для розбудови національного 
фондового ринку, темпи зростання якого випереджатимуть динаміку росту валового 
внутрішнього продукту. Ринок цінних паперів повинен функціонувати як 

регульований елемент цілісної фінансової системи, синхронізований із банківським 
сектором і системою державних фінансів. Саме тому хаотичний, спорадичний його 

поступ не є можливим і з метою впорядкування цього процесу була підготовлена 
чітка Програма розвитку, що й визначить основоположні напрями його подальшого 
реформування та суттєвої модернізації на усіх рівнях – правовому, інституційному і 

технологічному. 
Метою Програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки 

«Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» (далі – 
Програма) є стимулювання притоку інвестицій в економіку України через інтеграцію 
фондового ринку у світові ринки капіталу та запровадження кращих світових 

стандартів і практик.  
Відповідно до мети Програми, на період до 2017 р. основними завданнями 

розвитку фондового ринку є: 
‒  розвиток корпоративної реформи, підвищення ефективності регулювання 

емітентів, розширення інструментарію на фондовому ринку;  

‒  стимулювання інвестицій та розвитку інституційних інвесторів; 
‒  забезпечення надійного й ефективного функціонування ринкової 

інфраструктури та фінансових посередників; 
‒  забезпечення функціонування єдиної державної політики.  
Реалізація Програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки має 

бути спрямована на забезпечення функціонування справедливого, ефективного та 
прозорого ринку, захист інвесторів, зниження системних ризиків, інтеграцію України 

в міжнародні фондові ринки, стимулювання економіки країни, збільшення 
надходження інвестицій. 

Зокрема, очікується: 

‒  підвищення рівня показника капіталізації лістингових компаній України (в 
доларах США), та, відповідно, зайняття Україною 30-го місця замість 59-го місця зі              

109 країн;  
‒  покращення позицій України у рейтингу Світового банку та переміщення з          

61 на 30 місце зі 107 країн за показником обсягу торгів. Відповідно, очікується 

зростання показника відношення обсягу торгів до ВВП та переміщення України з            
62 на 30 місце зі 107 країн. 

‒  підвищення індексу фондового ринку S&P, що передбачатиме зайняття 
Україною 40 місця із 82 країн замість 76 місця у 2013 р.  
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Також за результатами реалізації зазначеної Програми очікується зростання 

показника індексу рівня захисту інвесторів, що дасть змогу Україні переміститися у 
Рейтингу Doing Business («Ведення бізнесу») з 128 на 70 місце із 189 країн. 

За результатами реалізації Програми очікується повне та широке 
впровадження не менше 20 принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів 
IOSCO із 37 принципів. 

Також за результатами реалізації Програми передбачається присвоєння 
фінансовому ринку України відповідно до класифікації міжнародного індексного 

агентства FTSE (за рівнем розвитку фінансових ринків всіх країн) статусу Advanced 
Emerging [2]. 

Висновки. Отже, в умовах посилення інтеграційних процесів український 

фондовий ринок має перспективи розширення й успішного функціонування. 
Зростання показників розвитку фондового ринку  у майбутньому забезпечить Україні 

більш високі місця у рейтингу країн світу.   
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Zhuk V. V. Features of the Use of Alternative Energy Sources in Ukraine. In the paper 

the state of use of alternative energy sources in Ukraine‟s analyzed. The possibilities of achieving 
energy independencies analyzed. The problems and prospects for renewable energy use in 
Ukraine are сharacterized. 

Key words: alternative sources of energy, renewable energy, «green» tariff, electricity. 

 

Актуальність теми дослідження. Постійне зростання вартості нафтопродуктів, 

газу та відповідної сировини змушує уряд і багатьох жителів України все частіше 

звертати свою увагу на способи отримання так званої поновлюваної (альтернативної) 
енергії, яка, безсумнівно, є важливим кроком для набуття енергонезалежності України 
та заповнення нестачі традиційних видів палива. Україна має величезні перспективи 

для впровадження цього дуже важливого й життєво необхідного ресурсу на 
споживчий ринок як для приватних осіб, так і великих компаній, адже основними 

перевагами генерації енергії за рахунок відновлювальних джерел є абсолютна 
екологічність, простота в експлуатації, тривалий час роботи систем, мінімальне 
сервісне та технічне обслуговування. 

Мета дослідження полягає у з‟ясуванні особливостей використання 

альтернативних джерел енергії в Україні на сучасному етапі.  
Завдання дослідження: проаналізувати особливості використання 

альтернативних джерел енергії в Україні; охарактеризувати проекти відновлюваної 
енергетики; оцінити проблеми формування та перспективи використання 

відновлюваної енергетики держави. 
Для України питання виробництва власних енергоресурсів, забезпеченість 

якими не перевищує 40 %, має важливе значення. Використання відновлювальних 
(альтернативних) джерел енергії є одним із шляхів розв‟язання проблеми 
енергозабезпечення країни. Згідно із Законом України від 20.02.2003 № 555-ІV «Про 

альтернативні джерела енергії»: «Альтернативні джерела енергії – відновлювальні 
джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія 

хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу 
каналізаційно-очисних станцій, біогазів і вторинні енергетичні ресурси, до яких 
належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, 

перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів» [3].  
В Україні існує низка можливих альтернативних джерел енергії, головними з 

яких є сонячна енергія, енергія біомаси, вітрова енергія, гідроенергія. В останні 
роки, за рахунок прийнятих рішень на законодавчому рівні в Україні активно 
розвиваються проекти відновлюваної енергетики. Закон України «Про внесення змін 

щодо встановлення «зеленого тарифу»» був прийнятий ще 25 вересня 2008 р. 
«Зеленим» називається завищений тариф, за яким регульований державою 

оптовий ринок купує електроенергію у компаній і приватних домогосподарств, що 
виробляють її з відновлювальних джерел енергії.  

За підсумками 2014 р. в Україні вітровими, сонячними та електростанціями, які 

працюють  на біомасі, було вироблено 1,7 млрд кВт/год електроенергії. Ще 9 млрд 
кВт/год забезпечили гідроелектростанції (ГЕС і ГАЕС). У загальній кількості їх частка 

склала близько 11,8 % виробництва електроенергії в Україні. Однак частина станцій, 
які використовують відновлювані джерела електроенергії, залишилися в Криму або 
на окупованих територіях Донбасу, а саме декілька великих сонячних 

електростанцій, а також вітропарки у Приазов‟ї та Луганській області.  
За даними Всеукраїнської енергетичної асамблеї, станом на 1 квітня 2015 р. в 

Україні потужність об‟єктів відновлюваної енергетики, яким встановлено «зелений» 

тариф», становить 1469,21 МВт. Загалом за перше півріччя 2015 р. обсяг енергії, 
виробленої завдяки використанню відновлювальних джерел енергії, сумарно склав 

понад 550 тис. кВт/год або 1,3 % від загального обсягу генерації енергії в Україні [2].  
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Станом на 2015 р. в нашій державі налічується 142 сонячні електростанції,           

21 промисловий об‟єкт, що використовує енергію вітру для генерації електроенергії, 
105 малих гідроелектростанцій, для яких, на відміну від великих ГЕС і ГАЕС, 

встановлений «зелений» тариф, а також 5 об‟єктів, що працюють на біомасі. 
В останні роки найбільш активно розвивалися сонячні електростанції (СЕС), не 

в останню чергу завдяки високим «зеленим» тарифам». До найбільших підприємств 

цієї галузі слід віднести ТОВ «Токмак Солар Енерджі», яке було створене за кошти 
Європейського геоекологічного фонду в рамках Європейської екологічної програми.  

Однак на початку літа «зелені» тарифи були переглянуті. Так, ціна на енергію, 
вироблену на СЕС, булла знижена з 50 до 20 євроцентів за кВт/год. На нашу думку,  
незважаючи на істотне зниження тарифу для СЕС, привабливість інвестицій у цей 

сегмент залишиться досить високою, оскільки за останні 5 років вартість 
обладнання для сонячної енергетики скоротилася в кілька разів. Це пов‟язано як із 

розвитком технологій, так і з перевиробництвом фотоелементів у Південно -Східній 
Азії. Крім того, в деяких країнах ЄС «зелений» тариф для СЕС вже скасовано [1].  

Перспективним для України є використання енергії вітру, тому великі компанії 

продовжують інвестувати кошти у цей бізнес. Зокрема, компанія «Вінд Пауер», що 
володіє найбільшою в Україні Ботієвською вітроелектростанцією (інвестиції у її 

будівництво склали 340 млн євро), має намір продовжити будівництво 
вітроелектростанцій у Запорізькій області. Протягом двох років може також  
відновитися будівництво Приморської вітроелектростанції потужністю 200 МВт.  

Виробництво електроенергії на малих гідроелектростанціях, попри дещо вищу, 
порівняно з великими ГЕС, собівартість електроенергії дає змогу економити значні 

обсяги паливно-енергетичних ресурсів. Так, наприклад, Явірська ГЕС (Турківський 
район Львівської області) з досить невеликою встановленою потужністю (близько 
450 кВт) за рік дає змогу економити 800 т вугілля, яке спалила б теплова 

електростанція такої ж потужності. Крім того, малі ГЕС не тільки виробляють 
електроенергію, а й захищають прилеглі населені пункти від повеней, сприяють їх 

нормальному водопостачанню, розвитку рибного господарства.  
Через те, що Україна є переважно рівнинною країною, у ній не слід очікувати 

активного розвитку електроенергетики, яка працює на використанні біомаси. 

Водночас, у нашій державі розвивається агробізнес, що дає хороші перспективи 
електростанціям, що використовують біомасу. Саме тому Українська асоціація 

відновлюваної енергетики наполягала на збільшенні «зеленого» тарифу для цієї 
сфери, що має стимулювати інвесторів [4]. 

Окупність проектів у сфері використання відновлювальних джерел енергії, 

зазвичай, становить від 6 до 12 років і залежить від великої кількості чинників. 
Експерти стверджують, що у нинішніх умовах поки не слід очікувати буму у 

відновлюваній енергетиці, оскільки в країні немає коштів розвивати цю галузь і 
найближчим часом вони не з‟являться. Більшість об‟єктів відновлюваної енергетики, 
які сьогодні працюють в Україні, побудовані за рахунок кредитів ЄБРР або 

експортного фінансування країнами-виробниками основного обладнання. Тим не 
менш, до 2020 р. Україна зобов‟язалася збільшити частку «зеленої» генерації до    

11 %. Сьогодні це близько 6 % від загального обсягу генерації електроенергі ї в 
країні [2]. 

Висновки. В цьому дослідженні було визначено суть поняття «альтернативні 

джерела енергії», проаналізовано особливості використання альтернативних 
джерел енергії в Україні, охарактеризовано проекти відновлюваної енергетики, дано 

оцінку проблем формування та перспектив реалізації використання відновлюваної 
енергетики держави. Україна має достатньо вагомий потенціал альтернативних 
видів енергії, який потрібно активно використовувати. В Україні є вигідні умови для 
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розвитку нових видів енергії й, незважаючи на високий потенціал, альтернативні 

джерела енергії не використовуються повною мірою, так як для України потрібні 
сировина, наявність спеціалістів, досвід роботи в усіх видах альтернативної 

енергетики. Враховуючи, що відновлювана енергетика з кожним роком дешевшає 
завдяки зменшенню вартості технологій, йдеться про значне зростання внеску 
«зеленої» електроенергії в енергетичну незалежність України, що зумовлює 

необхідність збільшення обсягів її використання й реалізації відповідних програм із 
боку керівництва держави. 
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development of organic agriculture in Ukraine and shows its place in the global market of organic 
products. Highlights the problems and prospects of development of this area of agriculture.  

Key words: organic agriculture, agribusiness, farming. 

 
Постановка наукової проблеми. На сучасному глобальному 

сільськогосподарському ринку значним попитом користується органічна продукція. 
Ринок органіки у світі розвивається швидкими темпами й це питання є досить 

актуальним для України, оскільки вона визначається як аграрна країна, яка має 
великий потенціал у виробництві та споживанні органічних продуктів харчування. 
Попит на українську органічну продукцію постійно зростає на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. Тому дослідження стану та розвитку органічного виробництва в 
нашій країні обумовлює актуальність теми дослідження.  

Метою дослідження є розкриття особливостей функціонування органічного 

сільського господарства в Україні та за її межами, висвітлення проблем та  
перспектив розвитку ринку органічної продукції. 

Відповідно до мети розв‟язувалися такі завдання: 

− висвітлити основні переваги органічного сільського господарства; 

− розкрити динаміку виробництва органічної продукції у світі та в Україні;  
− показати просторові відмінності розвитку органічного сільського господарства 

в Україні; 

− окреслити проблеми та перспективи розвитку ринку органічної продукції.  
Результати дослідження. Розвиток органічного виробництва має низку явних 

екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності.  
Вимоги до органічного сільського господарства включають не тільки питання 
дотримання екологічних норм чистоти продуктів, а й навколишнього середовища. 

Воно забезпечує збалансований стан екосистеми, що є запорукою сталого розвитку 
економічної та соціальної сфери всього суспільства. Екологічні продукти харчування 

не завдають негативного впливу на навколишнє середовище й здоров‟я населення, 
а, навпаки, сприяють йому. Органічне  сільське господарство економічно 
ефективніше за традиційне за рахунок усунення втрат сільськогосподарської 

продукції при замкненому циклі виробництва, вивільненні величезних обсягів 
природних резервів без скорочення фонду споживання. Соціальні переваги 

органічного виробництва полягають у створенні додаткових робочих місць у 
сільській місцевості й нових перспектив для малих та середніх фермерських 
господарств, збільшенні життєздатності сільських громад тощо [1].  

Виробництво органічної сільськогосподарської продукції у світі за останні роки 
стрімко зростає. На сьогодні 37,2 млн га земель у всьому світі використовуються 

для органічного виробництва. Австралія, Нова Зеландія та Океанія є регіоном із 
найбільшою площею органічних земель сільськогосподарського призначення –           
12,2 млн га, за ними йдуть Європа – 10,6 млн га, Латинська Америка – 6,8 млн га, 

Азія – 3,7 млн га, Північна Америка – 2,8 млн га та Африка – понад 1 млн га. 
Технології органічного землеробства стрімко поширюються в країнах Європейського 

Союзу. Попит на органічну продукцію перевапжно формується у країнах, які досягли 
певного рівня економічного розвитку й де утворився прошарок населення, яке не 
тільки вірить у корисність такого продовольства для людського організму, а й здатне 

платити вищу ціну за його екологічну чистоту. Відповідно, найрозвиненішими є 
ринки органічних продуктів країн Північної Америки та Західної Європи [3].  

Станом на 2013 р. в Україні під органічними культурами було зайнято                      
272 850 тис. га. При цьому Україна займає перше місце у Східноєвропейському 
регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на 

виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Відповідно до структури 
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сертифікованих органічних сільськогосподарських угідь 76,4 % займає рілля,                

21,3 % – пасовища, 1,8 % – перелоги й 0,5 % – багаторічні насадження [2]. 
Протягом 2003–2013 рр. спостерігалася стійка тенденція до збільшення 

чисельності сертифікованих органічних господарств в Україні. На початок 2003 р. в 
Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус «органічного», то 
в кінці 2013 р. нараховувалося вже 164 сертифікованих органічних господарства. 

Обсяг органічного ринку України в 2013 р. зріс до 12,2 млн євро. Вітчизняні 
органічні товаровиробники виготовляють близько 250 видів продукції, серед яких 

зернові, олійні та бобові культури, продукція молочного господарства, м‟ясна 
продукція, джеми, соки, мед та продукти з нього, дикороси, лікарські трави, ягоди, 
гриби тощо. 

Спостерігаються значні регіональні відмінності у розвитку органічного 
сільського господарства в Україні. Так, станом на 2013 р. найбільше 

сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств зареєстровано у 
Київській (35 господарств), Херсонській (25), Автономній Республіці Крим (20), 
Одеській (13), Львівській (11) областях. Цей показник найменшого значення набув у 

Хмельницькій (2 підприємства), Чернівецькій (2), Сумській (1) та Івано -Франківській 
(1) областях. 

Перехід сільськогосподарських товаровиробників на органічні методи 
господарювання може бути можливим лише за умови їхнього усвідомлення переваг 
органічного виробництва порівняно з традиційним. Органічне виробництво швидше 

має переваги загалом для суспільства, а не для конкретного виробника органічної 
продукції. Тому для забезпечення ефективності органічного виробництва потрібна 

державна підтримка у вигляді субсидій для економічного стимулювання 
впровадження органічного агровиробництва землекористувачами та земле-
власниками шляхом надання податкових і кредитних пільг та відшкодувань 

підприємствам, які здійснюють за власний кошт впровадження органічного 
агровиробництва та переробку органічної продукції, звільнення землевласників та 

землекористувачів, що виробляють органічну продукцію від плати за землю, та 
земельні ділянки, на яких організовано виробництво або переробку органічної 
сертифікованої продукції згідно із відповідним сертифікатом, виданим уповноваженим 

органом сертифікації, акредитованим у відповідному органі державної влади.  
В Україні доцільне ширше впровадження органічного сільського господарства, 

тому що це сприяє: 
− відтворенню родючості ґрунтів та збереженню навколишнього середовища;  
− розвитку сільських територій та підйому рівня життя сільського населення;  

− підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва; 
− зебезпеченню споживчого ринку здоровою якісною продукцією; 

− зміцненню експортного потенціалу держави; 
− необхідністю поліпшення іміджу України як виробника та експортера високо-

якісної здорової органічної продукції; 

− забезпеченню продовольчої безпеки в Україні; 
− поліпшенню загального добробуту громадян держави [2]. 

Однак, незважаючи на перспективи розвитку експортного потенціалу й 
збереження та відновлення якісних характеристик ґрунтів, стримуючими факторами 
розвитку органічного землеробства в Україні є:  

− відсутність законодавчої бази,   
− перехід до органічного землеробства триває від 2 до 5 років, протягом яких 

підприємець несе збитки від зниження урожайності та боротьби з бур‟янами й шкідниками; 
− низький рівень інформованості, екологічної культури, освіти та інноваційної 

активності аграрних виробників. 
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Таким чином, для активізації експортного потенціалу й розв‟язання екологічних 

проблем землеробства в Україні доцільно розвивати законодавчу базу, забезпечити 
державну підтримку господарств у перехідний період та в процесі проведення 

сертифікації на відповідність органічному виробництву, створити інфраструктуру 
ринку органічних продуктів [1]. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що для органічного сільського 

господарства характерна позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва в 
світі й, у тому числі, в Україні. Органічне сільське господарство є методом 

інтенсивного сільського господарства, який заснований на ефективному 
використанні всього комплексу місцевих умов і ресурсів. Така форма 
господарювання може бути надзвичайно сприятлива для сталого соціально-

економічного й екологічного розвитку, оскільки відрізняється низьким рівнем 
собівартості та високою економічною ефективністю. Ринок продукції органічного 

сільського господарства (натуральної продукції) є дуже перспективним і 
недостатньо розвиненим, тому відкриває перед виробниками та експортерами 
широкі горизонти. 
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Лісогосподарська освоєність території Волинської області  
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Розглянуто особливості розвитку лісового господарства Волинської області. 

Розраховано агрегований індекс рівня лісогосподарської освоєності території 
адміністративних районів області. Проведено групування адміністративних районів області за 
величиною агрегованого індекса рівня лісогосподарської освоєності території. 
Проаналізовано виділені групи районів за  рівнем лісогосподарської освоєності території. 

Ключові слова: територія, лісогосподарська освоєність, рівень освоєності території, 

лісові ресурси, Волинська область.  
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Lazhnik V. Y., Maister A. A. Forestry Development of Territory of Volyn Region. The 

article deals with the features of forestry development of Volyn region. The aggregate index of 
forestry development level of administrative districts territory of Volyn region has been calculated. 
Grouping of administrative districts according to the quantity aggregate index of forestry 
development level has been made. The selected groups of districts according to the level of 
forestry development of territory have been analyzed.  

Key words: territory, forestry development, level of development of territory, forest 
resources, Volyn region.  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Для економічного розвитку країни 

лісові ресурси мають дуже велике значення. Сьогодні ліс розглядається не тільки як 
біологічна система, а й як система економічна. Ліс як продукт природи безперервно 

виробляє різні сировинні ресурси, які використовуються в різних галузях економіки, а 
також він створює сприятливі умови для життя людини. Лісові ресурси є складовою 

частиною продуктивних сил країни, безпосередньо беруть участь у соціально-
економічному розвитку території, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет 
і продукт праці [3, с. 94]. Використання лісових ресурсів території відбувається в 

процесі її лісогосподарського освоєння. Рівень використання лісових ресурсів та 
розвиток лісового господарства території характеризує її лісогосподарська 

освоєність. Волинська область є одним із найбільш лісистих регіонів України. Тому 
дослідження лісогосподарської освоєності території області та оцінка рівня 
освоєності мають важливе теоретичне й практичне значення.  

Метою нашого дослідження є аналіз геопросторових особливостей лісогоспо-

дарської освоєності території Волинської області. У процесі дослідження 
розв'язувалися  такі завдання: 

 – проаналізувати особливості лісогосподарського розвитку Волинської області;  
– розрахувати агрегований індекс рівня лісогосподарської освоєності території 

адміністративних районів області; 
– здійснити групування адміністративних районів області за показником індекса 

рівня лісогосподарської освоєності території; 
– проаналізувати особливості геопросторової диференціації рівнів лісогоспо-

дарської освоєності території досліджуваного регіону.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 

господарського освоєння території, зокрема лісогосподарського, розробкою 

теоретико-методичних і методологічних основ вивчення процесу освоєння території 
займалися такі російські вчені, як Б. Н. Ішмуратов, К. П. Космачов [5],                           
І. В. Канцебовська і Т. Г. Рунова [4], Ю. П. Михайлов, В. П. Мосунов,                                   

Ю. С. Нікульніков [7], М. Ю. Присяжний [9], М. Т. Романов та ін. Дослідженням 
проблем використання лісових ресурсів, розвитку лісового господарства та 

лісогосподарського освоєння території України та її регіонів, у тому числі й 
Волинської області, займалися такі українські вчені, як С. А. Генсірук і М. С. Нижник 
[1], В. Г. Дубін [4], Н. Н. Коцан [6], К. Г. Пироженко [8], О. І. Шаблій [11],                          

В. Г. Юровчик [12] та ін. 
Результати наукового дослідження. Господарське освоєння лісових ресурсів 

або лісогосподарське освоєння – це комплексне освоєння лісових ресурсів 
території, яке здійснюється через їх систематичне застосування в різних сферах 
життєдіяльності суспільства й характеризується насиченням території лісовими 

масивами й об'єктами лісогосподарської діяльності, а також включає охорону та 
раціональне лісокористування. Лісогосподарська освоєність території є результатом 

лісогосподарського освоєння, що характеризує ступінь використання лісових 
ресурсів території в господарстві, насиченість її лісовими угіддями та об'єктами 
лісогосподарської діяльності. 
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Волинська область відноситься до забезпечених лісовими ресурсами регіонів 

України. Лісогосподарське освоєння території області є одним із найдавніших видів 
її господарського освоєння. Площа лісових угідь області становить 697,7 тис. га, у 

тому числі 639,4 тис. га земель, вкритих лісовою рослинністю [10, c. 138]. Рівень 
лісистості території Волинської області становить 34,6 % (в Україні – 15,9 %). 
Лісистість території області зростає з півдня на північ, що обумовлено географічним 

положенням регіону в двох природних зонах – Лісостепу (південь області) й зони 
мішаних лісів (Полісся на півночі області). Найбільша концентрація лісових масивів 

спостерігається в Маневицькому, Камінь-Каширському, Шацькому та Ківерцівському 
районах (табл. 1). У Луцькому, Горохівському та Рожищенському районах лісистість 
території складає не більше 15 %. 

Важливим показником розвитку лісового господарства, який відображає рівень 
лісогосподарської освоєності території є обсяг продукції лісогосподарського 

виробництва. У 2013 р. обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства 
становив 336,6 млн грн (5,3 % від загальнодержавного обсягу продукції) або 323 грн 
на одну людину [10, c. 138]. Найбільші обсяги продукції лісового господарства 

виробляються в найбільш лісистих поліських районах області, а саме в 
Маневицькому, Ківерцівському та Камінь-Каширському (табл. 1). Для Локачинського, 

Рожищенського та Луцького районів характерні найменші обсяги лісогосподарського 
виробництва. На 1 га площі лісового фонду Волинської області припадає 482 грн 
продукції лісового господарства. Найбільший цей показник в Ківерцівському                       

(798 грн/га), Володимир-Волинському (700) та Луцькому (686 грн/га) районах, а 
найменший  –  у Локачинському районі (95 грн/га). 

Таблиця 1 
Агрегований індекс рівня лісогосподарської освоєності території  

та деякі показники розвитку лісового господарства  
адміністративних районів Волинської області в 2013 р.* 

 

 
 

Адміністративні 
райони  

 
 

Лісистість 
території, 

% 

Обсяг 
продукції 
лісового 

господарства,  

млн грн 

Індекс 
територіальної 

концентрації 
лісогоспо-
дарського 

виробництва 

Агрегований 
індекс рівня 
лісогоспо-
дарської 

освоєності 
території 

Володимир-Волинський 22,5 16,6 0,94 0,734 

Горохівський 10,5 7,3 0,39 0,603 

Іваничівський 12,7 5,9 0,53 0,691 
Камінь-Каширський 51,5 37,2 1,27 0,617 

Ківерцівський 44,3 50,0 2,12 0,938 
Ковельський 33,7 24,6 0,83 0,604 

Локачинський 17,7 1,2 0,10 0,057 
Луцький 6,9 4,8 0,28 0,525 

Любешівський 41,2 20,0 0,83 0,419 
Любомльський 41,6 26,8 1,08 0,530 

Маневицький 57,8 78,8 2,09 0,799 
Ратнівський 37,4 20,6 0,86 0,415 

Рожищенський 12,0 3,3 0,21 0,374 
Старовижівський 34,8 14,3 0,76 0,369 

Турійський 23,8 12,4 0,62 0,388 
Шацький 49,2 12,8 1,02 0,259 

* Розраховано авторами за даними Головного управління статистики у Волинській 
області. 
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Для районів Волинської області характерна значна геопросторова 
диференціація рівнів лісистості території та обсягів лісогосподарської продукції, що 
зумовило нерівномірністю територіальної концентрації лісогосподарського 

виробництва. Найбільша територіальна концентрація лісогосподарського 
виробництва зафіксована в Ківерцівському, Маневицькому, Камінь -Каширському, 

Любомльському та Шацькому районах, що обумовлено великою лісистістю 
території, значними обсягами продукції лісового господарства (табл. 1). Решта 
районів області мають низьку територіальну концентрацію лісогосподарської 

діяльності. 
Для оцінки рівня лісогосподарської освоєності території результативними є 

показники площ рубок і відтворення лісу, обсягів лісозаготівель. Площа рубок лісу у 

Волинській області в 2013 р. становила 37,5 тис. га (5,4 % площі лісфонду області). 
Найбільші площі рубок лісу сконцентровані в Ківерцівському, Володимир-

Волинському, Іваничівському та Горохівському районах. Найменше вирубується лісу 
в Локачинському, Шацькому та Ратнівському районах. Площі лісовідновлення 
(природного та штучного) у Волинській області незначні – 4,24 тис. га [10, c. 139–140]. 

Поліські райони відзначаються більшими площами нових лісових насаджень, ніж 
південні райони області. 

Лісоексплуатація є однією з підгалузей лісового господарства та тяжіє до місць 
локалізації лісових ресурсів. Лісозаготівля проводиться у всіх районах області, але 
найбільше деревини заготовляється в Маневицькому,  Ківерцівському та Камінь-

Каширському районах, найменше – у Локачинському. Всього у Волинській області в         
2013 р. було заготовлено 1081 тис. м3 деревини (в Україні – 20 340,6 тис. м3) або                

155 м3  на 100 га площі лісфонду. 
Для оцінки рівня лісогосподарської освоєності території області нами був 

використаний зважений синтетичний показник, розрахований за агломеративно -

ієрархічною процедурою стандартизації (нормування) вихідних показників, яка часто 
використовується в класифікації різних географічних об'єктів. Агрегований індекс 

рівня лісогосподарської освоєності території розраховувався із урахуванням ваги 
кожного вихідного показника в загальному розвитку процесу лісогосподарського 
освоєння. Вагові коефіцієнти показників розраховувалися за допомогою методу 

факторного аналізу. Процедуру стандартизації вихідних показників здійснено за 
формулою: 

                                                                                               і = 1, 2,3,…, n;                  (1) 
                                                                      ,    j   = 1, 2,3,…, m.   

                               

де ijX  – нормоване значення показника; ijx – часткові показники лісогоспо -

дарського розвитку; jx~  – найгірші значення по кожному показнику з усіх узятих для 

розрахунків; jxm ax/m in  – найбільш відмінні від jx~  значення показників; n – кількість 

досліджуваних територіальних одиниць; т – число показників, узятих для 
розрахунків. 

Розрахунок агрегованого індекса рівня лісогосподарської освоєності території 
(Іf) проводився за такою формулою:  

 
n

=i

kijf WX=І
1

, 

де Іf – агрегований індекс рівня лісогосподарської освоєності території j-го 

адміністративного району області; ijX  – нормований показник лісогосподарського 

розвитку j-го адміністративного району області; Wk – вага з якою i-й показник 
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xx

xx
=X ~

~
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враховується під час розрахунку агрегованого індекса; n – кількість показників, що 

використовуються для оцінювання рівня лісогосподарської освоєності території. 
Для оцінки величини рівня лісогосподарської освоєності території 

адміністративних районів Волинської області було залучено 12 абсолютних і 
відносних показників (показники лісистості території, обсягів продукції лісового 
господарства, концентрації лісогосподарського виробництва, площ рубок та 

відтворення лісу, обсягів лісозаготівель, потенціалу лісових ресурсів та ін.), як і 
характеризують різні параметри лісогосподарської діяльності області. Для кожного 

адміністративного району Волинської області визначено агрегований індекс рівня 
лісогосподарської освоєності території ( Іf), який відображає ступінь використання 
лісових ресурсів та рівень лісогосподарського розвитку районів області.  

Аналіз розрахованих інтегральних індексів (Іf) показав, що для Волинської 
області характерна значна геопросторова диференціація рівнів лісогосподарської 

освоєності території (табл. 1). За цим показником адміністративні райони області 
були згруповані в п'ять груп: із високим, вищим від середнього, середнім, нижчим від 
середнього та низьким рівнем.  

Високий рівень лісогосподарської освоєності території спостерігається в 
Ківерцівському та Маневицькому районах. Ці райони мають найбільшу лісистість 

території (50 %) та потенціал лісових ресурсів (27 % від потенціалу лісових ресурсів 
області). Для Ківерцівського й Маневицького районів характерні найбільші обсяги та 
концентрація лісогосподарського виробництва, що зумовило формування високого 

рівня лісогосподарської освоєності території. 
Вищий від середнього по області рівень лісогосподарської освоєності території 

мають Володимир-Волинський, Іваничівський та Камінь-Каширський райони. 
Володимир-Волинський та Іваничівський райони не відзначаються високою 
лісистістю території (в середньому 18 %), потужним потенціалом лісових ресурсів           

(6 % потенціалу лісових ресурсів області), проте мають значні площі рубок цінних 
порід дерев (дуб, граб, ясен), обсяги лісозаготівель, концентрацію 

лісогосподарського виробництва. Камінь-Каширський район характеризується 
високим рівнем лісистості території (52 %), потужним потенціалом лісових ресурсів 
(14 % потенціалу лісових ресурсів області) й виробляє значні обсяги продукції 

лісового господарства. 
Середній рівень лісогосподарської освоєності території характерний для 

Ковельського, Горохівського, Любомльського та Луцького районів, розміщених у 
двох фізико-географічний зонах – Полісся (Ковельський і Любомльський райони) та 
Лісостепу (Горохівський і Луцький райони). Поліські райони цієї групи мають високий 

рівень лісистості території (в середньому 38 %), порівняно потужний потенціал 
лісових ресурсів (15 % потенціалу лісових ресурсів області), тоді як Горохівський та 

Луцький райони – низьку лісистість території (9 %) та незначний потенціал лісових 
ресурсів (4 %). Однак для Горохівського та Луцького районів характерні великі площі 
рубок лісу та обсяги лісозаготівлі за рахунок цінних порід  деревини (дуб, граб, 

ясен), що й зумовило відповідний рівень лісогосподарської освоєності території.  
До групи адміністративних районів із нижчим від середнього по області рівнем 

лісогосподарської освоєності території увійшли Любешівський, Ратнівський, 
Турійський, Рожищенський та Старовижівський райони, розміщені в поліській зоні. 
Райони цієї групи мають високий рівень лісистості (30 %), окрім Рожищенського 

району (11 %). Потенціал лісових ресурсів цих районів становить 27 % потенціалу 
області. Незважаючи на потужну природну базу лісових ресурсів, обсяги 
лісогосподарської діяльності в цих районах є невеликими, що обумовлено низькою 

концентрацією лісогосподарського виробництва. 



 68 

Низький рівень лісогосподарської освоєності території мають Шацький та 
Локачинський райони. Низький рівень лісогосподарської освоєності території 
Шацького району, незважаючи на значну лісистість території (49 %), обумовлений 

специфікою лісогосподарської діяльності. На території цього району створено 
Шацький національний природний парк (65 % усієї площі району), де обмежено на  
законодавчому рівні певні види господарської діяльності, у тому числі й 

лісогосподарської. Тому Шацький район має невеликі площі рубок лісу, порівняно 
малі обсяги лісозаготівель. Локачинський район відзначається відносно невисоким 

рівнем лісистості території (18 %), що обумовлено географічним положенням у 
лісостеповій зоні, невисоким потенціалом лісових ресурсів (2,6 % від потенціалу 
області), незначними обсягами лісогосподарського виробництва.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Волинська область 

характеризується загалом середнім рівнем лісогосподарської освоєності території. 

Збільшення рівня лісогосподарської освоєності території області в просторовому 
аспекті відбувається з півдня на північ. Поліські райони області мають у середньому 
вищий рівень лісогосподарської освоєності території, ніж південні лісостепові 

райони. Для південних районів характерне інтенсивніше лісогосподарське освоєння 
території, що обумовлюється значними обсягами лісозаготівель, площами рубок 

лісу, й це при невеликому потенціалі лісових ресурсів. Північні райони області 
мають загалом меншу концентрацію лісогосподарського виробництва та 
інтенсивність лісогосподарського освоєння. Отже, лісогосподарське освоєння 

території поліських районів відбувається раціональніше, ніж південних. Тому 
необхідно проводити заходи щодо оптимізації рівня лісогосподарської освоєності 

території південних районах області. Перспективи подальших досліджень 
вбачаються в детальнішому аналізі лісогосподарської освоєності території регіону, 
дослідженню проблем лісо-користування в окремих районах області. 
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Розглянуто шляхи впливу земельних ресурсів на розвиток сільського господарства. 

Досліджено сільськогосподарську освоєність та розораність території Волинської області. 
Проаналізовано забезпеченість Волинської області сільськогосподарськими угіддями, 
показано структуру сільсогосподарських угідь. 

Ключові слова: земля, земельні ресурси, сільське господарство, Волинська область. 
 
Uievych N. D. Effect of Land Resources in Agricultural Development Volyn region. In 

the article the ways to influence land resources for agricultural development. Studied are 
agricultural cultivation and tillage of the Volyn region. Analyzed security Volyn region agricultural 
land shows the structure of agricultural land. 

Key words: еarth, land resources, agriculture, Volyn region. 

 

Актуальність теми дослідження. Найбільш активно у процесі сільсько-

господарського виробництва використовують земельні ресурси. Екстенсивний 

розвиток сільського господарства призводить до збільшення техноге нного 
навантаження на природні аграрні ресурси, до зменшення їх продуктивності, 
руйнування та деградації.  

Сільське господарство – це специфічна сфера економіки, головна особливість 
якого полягає у наявності й використанні землі як основного засобу виробництва. 

Земля, на відміну від інших засобів виробництва, не є продуктом лише людської 
діяльності, її розміри не можливо збільшити, за правильного її використання в 
сільському господарстві земельні ресурси не тільки не втрачають своїх якостей, а й 

навіть покращують їх, тоді як інші засоби виробництва поступово зношуються або не 
замінюються. 

Мета дослідження: визначити вплив земельних ресурсів на розвиток 

сільського господарства Волинської області. 
Результати дослідження. Основним засобом виробництва у сільсько-

господарському виробництві виступає земля, яка не є продуктом праці людини. 
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Родючість – найважливіша риса землі, яка відрізняє її від інших засобів 

виробництва. Внаслідок дії людини на землю як на предмет праці відбувається 
процес сільськогосподарського виробництва. Природною умовою, яка передує 
праці, виступає земельний потенціал, замінити який іншими засобами виробництва 

неможливо, що суттєво відрізняє його від інших видів ресурсів. Просторовість і 
площинність, постійне місце функціонування й територіальні відмінності щодо якості 

та родючості – особливості землі [3]. 
Важливою особливістю сільськогосподарського виробництва є сезонність, яка 

зумовлена регіональними відмінностями агрокліматичних умов і ресурсів, які 

безпосередньо впливають на процес залучення трудових ресурсів, нерівномірність 
витрат і чинників полягає, передусім, у тому, що сільськогосподарські культури 

потребують відповідного поєднання агрокліматичних умов, які необхідні для їхнього 
продуктивного розвитку [1]. 

Сільськогосподарське природокористування спирається на використанні 

земельного фонду, насамперед сільськогосподарських угідь, структура яких 
впливає на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва, галузеву й 

територіальну структуру.  
Сільськогосподарські угіддя у земельному фонді області займають                      

1054,084 тис. га, що становить 52 % від площі всіх земель. Найбільшу частку в 

структурі сільськогосподарських угідь займають орні землі (64,0 %). Аналізуючи 
сільськогосподарське використання земель, важливо оцінювати частки й 

розміщення основних складових частин сільськогосподарських угідь таких, як рілля, 
багаторічні насадження, сіножаті та пасовища [3].  

Орні землі, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження входять до складу 

сільськогосподарських угідь, площі яких у межах області розподілені нерівномірно. 
Частка сільськогосподарських угідь у розрізі районів становить від 29,3 % до 81,5 % 

від загальної площі земель. Найвища вона в Луцькому (81,5 %), Рожищенському 
(78,2 %), Горохівському (77,1 %), Іваничівському (74,9 %), Локачинському (73,0 %) 
районах. Розміщення найбільшої частки сільськогосподарських угідь у південній 

частині області пов‟язане із рівнинним рельєфом, поширенням опідзолених та 
чорноземних ґрунтів, достатньою кількістю тепла й вологи. Опідзолені ґрунти є 

панівними в лісостеповій частині області. Вони поділяються на три групи: 1) ясно-
сірі і сірі опідзолені; 2) темно-сірі опідзолені;  3) опідзолені чорноземи. 

Сільськогосподарські угіддя, ґрунтовий покрив яких представлений цими 
ґрунтами, найбільш розорані в області (74‒82 %). Найнижча частка 

сільськогосподарських угідь спостерігається у північно-західних, північних і східних 

районах Волинської області – Шацькому (29,3 %), Маневицькому (32,4 %) і 
Любешівському (33,2 %). Площі сільськогосподарських угідь у цих районах також 
найменші й коливаються в межах 22–48 тис. га, а в південних районах вони 

становлять максимально 94 971 га [4]. 
Висока частка сільськогосподарських угідь у структурі всього земельного 

фонду свідчить про високу сільськогосподарську освоєність території (табл. 1). 
Аналіз сільськогосподарської освоєності та розораності території області 

показує,  що найнижчий рівень сільськогосподарської освоєності характерний для 
поліської частини області, де він становить 31,1 % у Шацькому, 32,3 % ‒ у 
Маневицькому, 35,0 % ‒ у Любешівському й 36,4 % ‒ у Камінь-Каширському 

адміністративних районах. Вищий цей показник у південній частині області –              
72,2–79 %. Найвищий рівень сільськогосподарської освоєності у південній частині і 

становить, відповідно, 79,0 % і 79,5 %. Максимальні показники сільсько-
господарської освоєності характерні для Рожищенського (79,0 %) та Луцького              

(79,5 %) адміністративних районів. 
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Таблиця 1 
Сільськогосподарська освоєність та розораність  

території Волинської області * 
 

 
Адміністративний  

район 

Сільсько-
господарська 

освоєність  
території, % 

Розораність 
території,  

% 

Розораність 
сільсько-

господарських 
угідь, % 

Володимир-Волинський 66,3 48,6 73,3 
Горохівський 76,6 63,8 83,3 

Іваничівський 74,0 58,5 79,0 
Камінь-Каширський 36,4 19,0 52,2 

Ківерцівський 46,9 30,0 63,9 
Ковельський 54,8 31,0 56,6 

Локачинський 72,2 58,8 81,4 
Луцький 79,5 65,3 82,2 

Любешівський 35,0 15,6 44,5 
Любомльський 47,0 23,1 49,2 

Маневицький 32,3 16,1 49,9 
Ратнівський 46,4 21,8 47,0 

Рожищенський 79,0 52,2 66,0 
Старовижівський 51,2 26,8 52,3 

Турійський 68,0 42,8 62,9 

Шацький 31,1 14,5 46,6 
Усього 52,7 33,1 62,8 

* Розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області. 

 

Отже, рівень сільськогосподарської освоєності й частка сільськогосподарських 
угідь тісно взаємозв‟язані між собою. Також на рівень сільськогосподарської 

освоєності території впливають природні чинники [3].  
Таким чином, під час аналізу загальної характеристики земельних ресурсів 

Волинської області з‟ясувалося, що область володіє значними земельними 

ресурсами, які можна раціонально використовувати у сільському господарстві.  
Сільськогосподарські угіддя займають понад 50 % території, а це є основним 

чинником для розвитку сільського господарства у Волинській області. Ще одним 
важливим чинником для того, щоб населення ефективно використовувало земельні 
ресурси, є родючість ґрунтів. Родючі ґрунти у Волинській області також мають  

значний вплив на розвиток виробництва сільськогосподарської продукції.  
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Актуальність теми дослідження. У сучасному світовому просторі Франція, 

одна з країн-ініціаторів Болонського процесу, сприймається як певний еталон 

європейської культури, де вища освіта займає значне місце в загальнодержавному 
освітньому просторі. Система  сучасної  вищої освіти Франції вважається однією з 
найбільш привабливих та досконалих для багатьох країн світу, у тому числі й для 

України.  
Метою дослідження є виявлення особливостей системи сучасної вищої освіти 

Франції, що передбачає виконання таких дослідницьких завдань: здійснити 

класифікацію вищих навчальних закладів Франції; виявити специфічні риси кожного 
типу вищих навчальних закладів щодо умов зарахування та навчання студентів; 

визначити основні напрями реформування системи вищої освіти Франції.  
Виклад основного матеріалу. Французькій системі вищої освіти притаманна 

велика різноманітність навчальних закладів із міцними традиціями, здатних, 
насамперед, чітко орієнтуватися при підготовці фахівців на вимоги сьогодення. 
Система вищої освіти П‟ятої республіки вирізняється великою кількістю навчальних 

закладів з різною кінцевою метою, різними структурами та умовами зарахування. У 
зв‟язку з цим відзначимо, що якість, різноманітність, специфіка навчальних закладів 

ускладнює їх класифікацію. З одного боку, в країні існують так звані Вищі школи 
(Grandes écoles), спеціалізовані вищі навчальні заклади, які дають найкращу освіту, 
готують переважно державних службовців, кадри для різних галузей 

господарського, адміністративного та культурного життя й гарантують випускникам 
постійне місце роботи. Для вступу до Grandes écoles кращим  випускникам ліцеїв 
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необхідно пройти низку достатньо жорстких випробувань, а саме успішно  закінчити  
дворічні підготовчі курси (classes préparatoires aux Grandes écoles), зарахування на 

які  проводиться на підставі конкурсу атестатів,  після цього скласти на високому 
рівні вступні іспити. Таким чином, вступ до найпрестижніших вищих навчальних 
закладів Франції відбувається на  підставі конкурсних іспитів (8−10 і більше 

кандидатів на кожне вакантне місце). Кращими з кращих вважаються: Школа хартій, 

Національна школа сучасних східних мов, Національна школа адміністрації, Школа 

мостів і доріг, Політехнічна школа, Школа мистецтв і мануфактур, Вища комерційна 
школа та ін. [4, с. 64]. Громадяни країни вважають, що саме Вищі школи з належною 

їхньою системою підготовчих класів і суворим селективним відбором при вступі є 
найдосконалішим досягненням національної системи вищої освіти.  

З іншого боку, у Франції діють університети, які  хоча й не відіграють домінуючої 

ролі, але охоплюють більшу частину студентів Франції. Університети орієнтуються 
на вимоги внутрішнього ринку праці, але є дуже чутливими до змін в європейському 

й глобальному освітньому просторі. Державні університети поглинають майже               
2/3 студентів країни. Майже кожен з університетів – великий заклад із десятком і 
більше тисяч студентів, що має адміністративну та наукову ради, раду викладачів і 

студентів і керується президентом, якого на п'ять років обирають ці три ради [1]. 
Вступ до університету, порівняно зі вступом до Вищої школи, значно простіший. Він 

проходить на основі подання документа про закінчену середню освіту й комплексу 
складених випускних іспитів – бакалаврату. Ці екзамени проходять одночасно по 
всій країні, списування при цьому практично виключається, тому в очах 

громадськості система виглядає справедливою.  
Таким чином, специфіка французьких університетів полягає в тому, що до них 

можна вступити без складання іспитів, проте після закінчення першого року  лише 
від 40 % до 50 %  студентів продовжують навчання на другому курсі. Після першого 
року навчання в університетах проходить сувора селекція кращих студентів, які 

переходять на наступний курс навчання. Після кожного курсу діє така ж сама 
система, тобто відбирають  найсильніших та найбільш витривалих  студентів, котрі 
в майбутньому здобувають університетську освіту. Як кажуть самі французи, 

вступити до університету легко, але надто важко його закінчити.  
Університетське навчання у Франції традиційно поділяється на цикли. Перший 

цикл є дворічним. Залежно від профілю вищого навчального закладу він 
закінчується кваліфікаційним дипломом, до прикладу DEUG – Diplôme  d’études 
universitaires générales (диплом загального університетського навчання), існують 

окремі спеціалізації цього диплому. Студенти технічних спеціальностей здобувають 
DUT – Diplôme universitaire de technologie (університетський диплом із технології) – 

диплом інженера, який отримують також після дворічного першого циклу навчання. 
Обидва дипломи (DEUG і DUT) відповідають рівню bac+2, тобто + 2 роки навчання 
після бакалаврату, й засвідчують закінчення навчання першого університетського 

навчального циклу. Другий цикл закінчується отриманням ступеня ліценціата 
(licence – або bac+3) і дає змогу студентам брати участь у конкурсах на заміщення 

багатьох вакантних посад або ж, за вибором, продовжити навчання. Третій 
університетський цикл триває два роки після ліценціату й коронується здобуттям 
ступеня мастер (master – або bac+5). Вказаний науковий ступінь запроваджено у 

1999 р., до цього у Франції існував ступінь магістра (bac+4), який давав змогу 
продовжити наукову роботу тим, хто обрав фах науковця й отримати диплом 

поглиблених студій DEA – Diplômе d’études approfondies, чи DESS – Diplômе 
d’études supérieures spécialisées – диплом про вищу спеціалізовану освіту для тих, 
хто вирішив обрати професійний шлях. Система LMD надає можливість студентам 

скоротити до мінімуму адміністративні проблеми у разі продовження навчання в 
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іншому європейському вузі.  Таким чином, на європейському рівні студенти стають 

більш мобільними й прогресивними. Щоб пройти повний університетський цикл, 
вони все частіше комбінують курси в різних провідних європейських навчальних 

закладах. Все це відбувається в рамках європейської системи «Еразмус» [3, с . 211]. 
Так, у більшості Вищих шкіл Франції обов‟язковою умовою є однорічне навчання за 
кордоном. Університети поступово теж практикують подібну систему навчання у 

закордонних вишах, оскільки це дає можливість студентам покращити рівень 
володіння іноземною мовою й дозволяє ознайомитися з досвідом роботи в інших 

країнах Європи.  
Як було зазначено, Франція була однією з перших європейських країн, яка 

розпочала втілення ідей Болонського процесу в систему вищої освіти. Зміни, 

зумовлені принципами Болонського процесу, супроводжувалися прийняттям і 
ухваленням низки законодавчих актів, серед яких найбільш відомим є Декрет про 
адаптацію французької освітньої системи до європейської галузі вищої освіти (від         

8 квітня 2002 р.). Реформи, що отримали назву LMD (licence-master-doctorat), 
проходять без змін у законодавстві, що є безперечним плюсом; вони здійснюються за 

допомогою урядових декретів і міністерських постанов. Урядом була задекларована 
автономія вузів і всі зміни та перетворення проходять у Франції по-різному, хоча й 
централізовано. Деякі виші приймають велику частину нововведень одночасно, інші – 

шляхом реорганізації чисельних спеціалізованих проектів [2, с. 63]. 
І в університетах, і у Вищих школах студенти здобувають однакові наукові 

ступені, однак випускникам університетів набагато складніше знайти місце роботи, 
ніж випускникам Вищих шкіл. Враховуючи  високий відсоток відрахувань студентів 
після закінчення першого курсу та проблеми з працевлаштуванням, за останні 20 

років французькі університети неодноразово реформувалися. Результатами 
реформ стали  індивідуальний підхід у роботі зі студентом, робота в невеликих 

групах, у кожному університеті зросло число спеціальних інститутів та факультетів, 
орієнтованих на навчання конкретній професії, а не на загальну підготовку.  

Висновки. Таким чином, система освіти Франції є ефективною й може стати 

зразком для наслідування за багатьма показниками. Залишаючись доступною для 
населення, відносно «дешевою» й прозорою, вища освіта Франції відзначається 

вдалою системою поточного й підсумкового контролю знань, реалізацією права 
рівного доступу осіб до всіх стадій освіти, високим рівнем знань і вмінь випускників.  
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вищевказаних підходів у дослідженні кордонів. 

Ключові слова: методологія, дослідження, синергетичний підхід, системний підхід, 

державний кордон. 
 
Kotsan R. I. Using of Synergetic and Systemic Approaches in State Borders 

Investigation. Traditional and new approaches in the study of state border is 
studied. The usefulness of the synergetic and systematic approaches in the study of the state 
border formation and functioning is analyzed. Methodological role of the above mentioned 
approaches in the study of state borders is revealed.  

Key words: methodology, research, synergetic approach, system approach, state border. 
 

Проблематика формування та функціонування державних кордонів існує із 
взаємопроникненням у таких наукових напрямах, як політологія, історія, міжнародне 

та державне право, соціально-економічна й політична географія тощо.  Принцип 
додатковості у сучасній науковій методології не заперечує, а, навпаки, змушує під 
час  вирішення певних наукових завдань звертатися до інших сфер знання, 

використовуючи міждисциплінарний підхід.  
У питаннях організації держави, формування державних кордонів (а також ролі 

у цьому процесі політичних інституцій, міждержавних відносин та їх акторів) важливе 
значення має використання розробок лімології, у якій вироблено теоретичні підходи 
до вивчення кордонів. В. Колосов виділяє декілька теоретичних підходів, які умовно 

називає традиційними та новітніми [2; 3]. 
До традиційних підходів відносять історико-картографічний, класифікаційний, 

функціональний та географо-політологічний. Традиційні підходи пояснюють 
феномен державних кордонів політичними факторами, трактуючи їх як дзеркало 
військової, економічної та іншої могутності сусідніх країн. При цьому політика 

держав та відносини між ними на глобальному та макрорегіональному рівнях рідко 
враховується. 

Пізніше стало зрозуміло, що не можна досліджувати кордони лише на рівні 
держави, оскільки на сучасному етапі помітну роль у світі відіграють наднаціональні 
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організації, й тому ситуація в прикордонній зоні не може пояснюватися лише 

особливостями кордонів між двома країнами. Саме через ці причини й почали 
з‟являтися новітні підходи до вивчення кордонів. До них відносять дослідження 

кордонів через призму концепцій світових систем та ідентичності; геополітичні 
підходи; кордони як соціальні поняття; «ПСП-підхід» («політика – сприйняття – 
практика») та екополітичний підхід. 

У сучасній методології відносно новим підходом дослідження процесів 
становлення та розвитку різних структур є синергетичний (синергійний) підхід. У 

сферу його вивчення потрапляють нелінійні ефекти еволюції систем будь -якого 
типу, які передбачають множинність сценаріїв подальшого розвитку. Використання 
синергетичного підходу при поясненні політичних процесів знаходимо у працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців. [4; 6]. Синергетичний підхід передбачає 
ймовірне бачення світу, ймовірні сценарії розвитку систем під впливом певних 

чинників та їх комбінацій. Ідея нелінійності включає багатоваріантність, 
альтернативність шляхів розвитку й еволюції систем та їх незворотність. У випадку 
дослідження процесів еволюції та трансформації функцій державних кордонів 

синергетичний підхід дає змогу побачити нестійкість або незрівноваженість системи 
(якою є державний кордон), що може виникати у певних просторово-часових 

характеристиках під впливом зовнішньополітичних та внутрішньополітичних 
трансформацій сусідніх держав. У такому випадку державний кордон набирає ознак 
дисипативності (нестійкості), яка може спричинити порядок чи безпорядок, які тісно 

пов‟язані між собою. Неврівноважені системи забезпечують можливість виникнення 
унікальних подій. При цьому час стає невід‟ємною константою еволюції, оскільки в 

нелінійних системах у будь-який момент може виникнути новий тип рішення, який не 
зводиться до попереднього. Таким чином «синергетично» мислячий науковець 
оцінює те чи інше рішення (явище або ефект) не тільки через прямолінійне 

порівняння попереднього та наступного етапів, а має змогу порівняти реальний 
перебіг наступних подій з імовірним ходом подій при альтернативному ключовому 

рішенні. Ефект від застосування синергетичного підходу під час дослідження 
процесу формування та функціонування державного кордону дає змогу зрозуміти 
спрямованість об‟єкту дослідження на досягнення певної мети задля досягнення 

політичної, економічної, соціальної рівноваги між тими складовими, які 
характеризують державний кордон як цілісну систему. Синергетика дає ключ до 

розуміння маловідомих причин залежності, розкриває механізми не лише 
нестабільності, а й стійкості систем, до яких належить і державний кордон. 
Синергетика має дещо спільне з діалектикою, але є й принципова методологічна 

різниця між цими парадигмами. Синергетика досліджує динаміку, рух процесу. 
Діалектика розглядає політичні явища в єдності і боротьбі протилежностей, у 

постійному розвитку й оновленні. Застосування діалектичного підходу дозволило 
виявити зміст функціональної складової кордону з огляду на суперечності 
внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку двох держав.  

Логічним механізмом охоплення усіх вищеназваних підходів є системний підхід. 
Він дає змогу розглянути державний кордон як цілісну динамічну систему й розкрити 

«механізми», що забезпечують таку цілісність (мету, «вхід», елементи, функції, 
зв‟язки та «вихід»). Системний підхід до політичних явищ і процесів був детально 
розроблений у 50-х – 60-х рр. ХХ ст. Т. Парсоном і Д. Істоном (США). Його суть – у 

трактуванні політики, її процесів – як цілісного, складно організованого механізму, 
який перебуває в безперервній взаємодії з оточуючим середовищем через «вхід» та 

«вихід» системи [1; 5; 7]. 
Системний підхід виступає важливим моментом діалектичного пізнання. Він 

дає змогу глибше пізнати сутність державного кордону, повніше розкрити функції та 
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усвідомити увесь спектр функціонування кордону. При цьому важливого 

методологічного значення набуває характеристика державного кордону як системи, 
тобто органічної сукупності елементів, а не їх простої суми. Усвідомлення 

взаємозв‟язків у системах, взаємозалежності її елементів сприяє розумінню 
тенденцій у політичному процесі становлення та функціонування кордону, його 
динамізму, розвитку й трансформації. Зокрема, функціональні потреби розвитку 

державного кордону зумовлюються змінами як зовнішньополітичного, так і 
внутрішньополітичного контекстів, що супроводжується трансформаційними 

перетвореннями на різних рівнях та в окремих сферах міждержавної взаємодії. 
Системний підхід дає змогу розкрити основу формування кордону, його системну 
якість і завдяки цьому дослідити його як єдине ціле. Методологічна роль системного 

підходу в дослідженнях посилюється поєднанням з принципом історизму або 
історичного аналізу явищ. 
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Стаття присвячена проблемам дослідження територіально-політичної систем (ТПС), 

як об‟єкта вивчення політичної географії. Сформульовано основні положення до схеми 
політико-географічного аналізу територіально-політичних систем на мікро-, мезо- та 
макрорівнях. Зінтерпретовано поняття, що формують сучасне поле політико-географічних 
досліджень ТПС на різних ієрархічних рівнях.  
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Koroma N. S. Politico-geographical Analysis of Territorial and Political Systems. The 

article is devoted to the research problems of territorial and political system (TPS) as an object of 
study of political geography. The main principles to scheme politico-geographical analysis of 
territorial and political systems on the micro-, meso- and macro levels were made. The system of 
concepts that form the modern field of politico-geographical research TPS on different 
hierarchical levels was interpreted. 

Key words: political geography, territorial and political system (TPS), system analysis, 
geopolitical structure of the world, geopolitical region.  

 

Актуальність проблеми. Кінець ХХ ст. характеризувався розгортанням 

незворотних трансформаційних процесів у суспільстві. Це стало основою змін у 
культурному, політичному, соціально -економічному та науковому житті суспільства.  

Щоб наукові дослідження відповідали сучасним викликам у суспільстві та 
вирішували низку нових питань, географічна наука теж потребувала впровадження 

інноваційних положень та ідей. Пройшовши тернистий шлях наукових пошуків, 
географи різних українських шкіл вийшли на високий рівень і розвили (або 
відновили) чимало нових суспільно-географічних напрямків. Серед яких є й 

«країнознавство». 
Країнознавство, як область знань, описує навколишній світ уже понад триста 

років. Сьогодні ж вже як міждисциплінарний напрям «країнознавство» має всі ознаки 
сучасної системної науки та надзвичайно широкий об‟єктно-предметний потенціал 
для вивчення. Країнознавчі дослідження охоплюють такі аспекти територіальної 

організації життя суспільства (країн, регіонів): географічні, цивілізаційні, міжнародно -
історичні, соціоетнічні, (гео)економічні, (гео)політичні, інформаційно-комунікативні, 

безпекові та ін. Залежно від мети дослідження, країнознавчий аналіз може 
зосередитися на вивченні одного ключового аспекту життя суспільства. Зокрема, 
поняття «територіально-політична організація» являє собою взаємозв‟язок, 

взаємозалежність та взаємопідпорядкованість таких передумов і чинників, що 
впливають на політичну чи іншу діяльність на території (акваторії) та утворюють 

політосферу держави. 
Політосфера держави є об‟єктом дослідження політичної географії та 

геополітики. Особливості розвитку політико-географічної думки, процес формування 

об‟єктно-предметного поля дослідження політичної географії, методологічних 
підходи відображені у працях відомих українських географів М. С. Дністрянського   

[1; 2], П. О. Масляка [3], С. В. Трохимчука [4], О. І. Шаблія [5], Б. П. Яценка [6; 7] та 
ін. Політична географія є дуже популярною серед західних дослідників, зокрема в 
численних працях американського географа Джона Еґнью детально досліджуються 

питання становлення політичної географії як наукового напряму та її широке 
прикладне значення [8; 9; 10]. 

Донедавна політична географія намагалася пояснити політичне життя та 
політичні процеси на певній території її географічним положенням, головним чином 
як розуміти саме географічну природу творення держав і міждержавних відносин 

(або конфліктів). Сьогодні ж основні зусилля політичної географії спрямовані більше 
на спроби розкрити суть взаємодії політичної сфери з суспільно-економічними та 

природними умовами території; пояснити розподіл політичної влади на різних 
політико-географічних рівнях (національному, наддержавному) через призму 
географічного уявлення, групової та інституційної приналежності людей. Так, 

спостерігається переорієнтація фокусу уваги політичної географії, зміни її об‟єктно -
предметної сутності. Об‟єктом дослідження політичної географії стає 

територіально-політична система, яка представляється сукупністю об‟єктивних 
елементів політичної сфери й функціонує на певній території та може відрізнятися 
від іншої системи рівнем складності, масштабом [7].  
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Мета дослідження. Вивчення ТПС на будь-якому рівні й не залежно від її 

складності потребує чіткої схеми системного політико-географічного аналізу, що й 
формує таку мету роботи: сформулювати основні положення до складання 

орієнтовних схем політико-географічного аналізу територіально-політичних систем; 
запропонувати власні схеми системного політико-географічного аналізу ТПС на 
різних географічних (ієрархічних) рівнях.  

Завдання. Обрана мета обумовила розв‟язання низки дослідницьких завдань, 

найголовнішим серед яких є інтерпретація системи понять, що формує сучасне 

теоретико-методологічне поле політико-географічних досліджень ТПС та дозволяє 
сформулювати основні положення схеми політико-географічного аналізу, які 
враховували б сучасні геоекономічні та геополітичні виклики. Використання методів 

системного аналізу й синтезу, індуктивно-дедуктивного доведення, абстрагування 
та логічних побудов забезпечить системність формування теоретико-

методологічних основ аналізу територіально-політичних систем.  
Виклад основного матеріалу. Для розробки схеми системного політико-

географічного аналізу ТПС на різних географічних (ієрархічних) рівнях необхідне 

чітке розуміння основних положень концепції Дж. Еґнью «політико-географічних 
місць» [7], яка дає уявлення про територіально-політичну організацію суспільства на 

різних територіальних рівнях. Політико-географічне місце інтерпретується: по-
перше, як осередок політичного простору та є полем суспільних взаємодій на різних 
ієрархічних рівнях, від локального до глобального; по-друге, в просторовому 

контексті, як ефект місця, обґрунтовуючи територіальні відмінності, які виникають у 
ході політичних процесів. Ця концепція поєднує окремі напрями досліджень у 

політичній географії й сприяє її інтеграції з іншими напрямами географії.  
Виділяють два типи ТПС: 1) ТПС де-юре – системи, що діють на визначеній 

території у певних юридично оформлених межах; 2) ТПС де-факто – об‟єктивно 

існуючі ТПС різних географічних рівнів, які виступають осередком політичного 
розвитку території в силу об‟єктивних політико-географічних передумов. Межі таких 

ТПС можуть не збігатися з офіційними.  
ТПС можна вивчати на різних якісних рівнях: національному та 

наддержавному. Національний рівень системи – як правило, це ТПС де-юре, що 

формуються в адміністративних та правових межах певної держави. ТПС на 
наддержавному рівні – формуються на мезо- та макрорівнях і їх межі залежать від 

динаміки зміни балансу геополітичних сил на глобальному рівні. 
Фіксуючи структурні або функціональні особливості ТПС, можна сформулювати 

типологічні відмінності для всіх різновидів географічних місць. Аналіз сукупності 

цивілізаційних, історико-географічних, внутрішньополітичних ознак дає підстави для 
проведення типології для ТПС національного рівня, на наддержавному рівень – 

типологія має виходити з особливостей позиціонування ТПС у світосистемі.  
Сучасні політико-географічні дослідження територіально -політичних систем 

проводяться на різних географічних (ієрархічних) рівнях [7; 8]. До ТПС мікрорівня 

відносимо держави, політико-адміністративні одиниці держави, інші географічні 
місця національного рівня; до ТПС мезорівня – історико-географічний або 

етнокультурний регіон, регіональне інтеграційне утворення, геополітичний регіон, 
інші географічні місця наддержавного рівня; до ТПС макрорівня – геополітична 
структура світу.  

Ключові положення системного політико-географічного аналізу ТПС 
мікрорівня: 

1. Географічний вимір простору ТПС: межі, суб‟єкти.  
2. Цивілізаційні ознаки та історико-географічні передумови формування 

території.  
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3. Детермінанти політичного розвитку території (демографічні, соціокультурні, 

освітні, електоральні, інформаційно-комунікативні, економічно-комунікаційні, 
політико-правові та силові ресурси, етнічний склад населення, територіальна 

ідентичність, зони (можливих) конфліктів).  
4. Внутрішньополітичні відмінності ТПС (співвідношення політичних сил та 

політична свідомість населення, територіально -організаційна структура партій та 

інших громадських організацій). 
5. Позиціонування ТПС у системі політико -економічних відносин із системами 

такого ж чи вищого рівня: цілі та напрямки внутрішньої/зовнішньої політики ТПС, 
дифузія ознак, зовнішні комунікації території, інтеграція локальних систем, 
адаптація території до загальнонаціональних та глобальних впливів.  

Основні положення системного політико-географічного аналізу ТПС 
мезорівня: 

ТПС, що існують де-факто:  
1. Історико-географічні передумови формування території.  
2. Вимір географічного простору ТПС мезорівня: межі, суб‟єкти.  

3. Функціональні простори поля взаємодії ТПС: цивілізаційний, соціоетнічний, 
інформаційно-комунікативний, геоекономічний, геополітичний, безпековий. Зони 

(можливого) конфлікту. 
4. Геополітичне та геоекономічне положення ТПС: місце та роль в 

геополітичній структурі світу, відносини із сусідніми регіонами, регіонами вищого 

рівня чи геополітичними центрами. 
ТПС, що існують де-юре, 

1. Історико-географічні (політичні, економічні та ін.) передумови створення 
інтеграційного утворення. Етапи формування та склад учасників. 

2. Організаційно-управлінська структура інтеграційного утворення. Місія та 

роль, цілі та напрями діяльності. 
3. Політичний розвиток території інтеграційного утворення (демографічні, 

соціокультурні, освітні, електоральні, політико -правові ресурси, етнічний склад 
населення, територіальна ідентичність).  

4. Внутрішньополітичні відмінності регіону (регіональне співвідношення 

політичних сил та політична свідомість населення, територіально -організаційна 
структура партій та інших громадських організацій).  

5. Детермінанти геополітичного ресурсу (інформаційно -комунікативні, 
економічно-комунікаційні та силові ресурси, зони (можливих) конфліктів). 
Регіональні лідери утворення. 

6. Політико-географічне положення інтеграційного угрупування (позиціонування 
в системі політико-економічних відносин із системами такого ж чи вищого рівня: 

дифузія ознак, зовнішні комунікації території, інтеграція локальних чи національних 
систем, адаптація території до регіональних та глобальних впливів).  

Аналізуючи геополітичну структуру світу, як моделі глобальної 

територіально-політичної організації, можна винести на розгляд такі положення:  
1. Геополітична структура світу: цивілізаційні та глобалістичні аспекти 

формування. 
2. Параметри територіально-політичної організації світу: склад та 

взаєморозміщення основних суб‟єктів, динамічність міжнародно -політичних взаємин. 

3. Характеристика просторових пропорцій (віддаленість, сусідство), 
територіальних зв‟язків (політичних, економічних, культурних тощо) та геополітичних 

залежностей (вплив, взаємодія, тяжіння, позиціонування та ін.) в межах 
світосистеми. 

4. Глобальні проблеми та геостратегія основних акторів.  
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Підходи до системного аналізу ТПС будь-якого рівня можна змінювати залежно 

від об‟єктно-предметної сутності та мети й проводити вузькоспеціалізовані 
дослідження вивчаючи або окремі елементи ТПС, або ж територію з погляду якоїсь 
ключової (вузлової) проблеми.  

Результати й висновки. Нове покоління політико-географів суттєво розширює 

поле наукового пошуку в дослідженнях політосфери, змінивши дискурс політичної 

географії. Переосмислення класичної теоретичної спадщини та пошук нових 
положень та ідей, реалізація адаптованих до сучасності практичних завдань дає 
підстави говорити про актуальність такого напряму досліджень. Поява в політичній 

географії терміну «територіально-політична система» розширила поле політико-
географічних досліджень. Практичне впровадження схеми системного політико-

географічного аналізу дасть змогу вивчати проблеми територіально-політичної 
організації суспільства на різних ієрархічних рівнях світосистеми, а також проводити 
вузькоспеціалізовані дослідження окремих елементів ТПС, або ж аналізувати 

територію з погляду якоїсь ключової (вузлової) проблеми.  
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Здійснено просторовий аналіз поширення субнаціональних анклавних територій на 

найвищому просторовому рівні адміністративно-територіального поділу усіх країн Азії. 
Виділено чотири групи азійських країн за ступенем анклавності/ексклавності їхніх 
державних територій. 

Ключові слова: анклав, анклавність, адміністративно-територіальна одиниця, 

ексклав, країна, субнаціональний.  
 
Lazhnik V. Y. Sub-national Enclaves and Exclaves in the Countries of Asia. The spatial 

analysis of the sub-national enclave territories‟ spread at the highest level of the spatial 
administrative and territorial division of Asian countries is made. Four groups of Asian countries 
have been determined according to their national territories enclave/exclave degree.  

Key words: enclave, enclave degree, administrative and territorial unit, exclave, country,              

sub-national. 
 

Актуальність теми дослідження. Серед різноманітних об‟єктів країнознавчого 

дослідження особливе місце займають анклави й ексклави як своєрідні просторові 
політико-географічні феномени, виникнення яких пов‟язане з низкою історичних, 
політичних, соціально-економічних і природних факторів. Їх виникнення й 

функціонування має свої історичні, просторові й функціональні особливості в різних 
країнах світу, які потребують детальнішого вивчення з погляду політико-

географічного країнознавства та інших наукових дисциплін. У вітчизняній 
країнознавчій науці й політичній географії цим просторовим феноменам приділена 
незначна увага. Більшою мірою розглядаються держави-анклави й міждержавні 

анклави й ексклави, проте субнаціональні анклави як окремий вид анклавних 
територій та їх поширеність у різних регіонах і країнах світу в українській науковій 

літературі практично не аналізуються.  
Мета нашого дослідження – виявити особливості просторової локалізації 

субнаціональних анклавів найвищого ієрархічного порядку в країнах Азії. Основні 
завдання дослідження – виявити наявність внутрішніх (субнаціональних) анклавів й 

ексклавів у країнах Азії й розглянути особливості поширення таких анклавних 

територій в окремих країнах Азійського континенту.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Поняття «анклав (енклав)» й «ексклав» широко використовуються в 

географії, геополітиці та країнознавстві для характеристики відособлених частин 
окремих країн, відділених від їх основної території територією іншої (інших) країн й 

які характеризуються специфічним географічним положенням у політико-
географічному просторі. Під анклавом на країнознавчому рівні розуміють територію 
країни або її частину, повністю оточену територією іншої держави, тоді як ексклав – 

це частина території держави, оточена чужими територіями відносно території своєї 
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держави. Якщо такі території мають вихід до морів, їх називають напіванклавами 

або напівексклавами. Зарубіжні вчені Є. Ю. Винокуров [4], Ю. М. Звєрєв [9],                 
Ю. Д. Рожков-Юрьєвський [12], С. Ніс, Дж. У. С. Робінсон та ін. виділяють декілька 

типів анклавів. Класифікувати субнаціональні анклави й ексклави можна за різними 
ознаками, виходячи з доцільності розгляду на різних просторових рівнях аналізу. 
Анклави й ексклави можуть бути й зовнішніми, й внутрішніми відносно конкретної 

країни. Зовнішні (міждержавні або міжнародні) анклави/ексклави, зазвичай, оточені 
чи відділені від материнської держави територіями іноземних держав, а внутрішні 

або адміністративні – це адміністративно-територіальні одиниці (АТО) своєї ж 
країни, оточені територією іншої АТО або відділені від основної частини АТО, до 
складу якої вони входять, територією однієї або декількох інших АТО. Відмінні риси 

цих типів анклавних територій показано в працях Є. Ю. Винокурова [4] та інших 
учених. Зокрема, в одній із наших праць детальніше розглянуто основні особливості 

субнаціональних анклавних територій та їх поширеність на прикладі країн Європи 
[10]. У країнах світу нині існує велика кількість субнаціональних анклавів на різних 
просторових рівнях систем їхнього адміністративно-територіального поділу (АТП), 

особливо в країнах із домінуванням гірського рельєфу та складною політичною 
історією формування території країни й системи їхнього адміністративно-

територіального поділу.  
У цій статті головна увага нами зосереджена на аналізі поширеності 

субнаціональних (внутрышных) анклавів й ексклавів у країнах Азії, що є 

продовженням низки публікацій про географію субнаціональних (внутрішніх) 
анклавних територій у країнах різних континентів світу. Для розгляду взято 

найвищий просторовий рівень адміністративно-територіального поділу країн Азії. 
Для субнаціональних анклавів/ексклавів країн Азії характерна територіальна 
обмеженість, малопотужний природно-ресурсний потенціал, недостатньо ємкий 

внутрішній ринок, обмежені можливості для розвитку промисловості, переважно 
сільськогосподарська спеціалізація, високі транспортні витрати, специфіка етнічного 

складу населення, обмеженість господарських, соціальних, культурних та інших 
зв‟язків тощо.  

Країнознавчо-просторовий аналіз наявності субнаціональних (внутрішніх) 

анклавів/ексклавів найвищого (першого) просторового рівня в країнах Азії нами 
здійснено з використанням доступних картографічних матеріалів політико-

адміністративного змісту й різноманітних інформаційних джерел. Для просторового 
аналізу бралися лише адміністративно-територіальні одиниці (АТО) найвищого 
регіонального рівня (макрорегіони) країн Азії – регіони, області, провінції, штати, 

мухафази, округи тощо, у тому числі й АТО, де існують напіванклавні території, котрі 
на суші оточені територією однієї адміністративно-територіальної одиниці, проте 

мають прямий вихід до морських кордонів держави (приморські напіванклави). При 
цьому не враховувалися випадки наявності анклавних територій, які в класичному їх 
розумінні є міждержавними (міжнародними) анклавами (наприклад, Республіка 

Нахічевань як ексклав Азербайджану). Також до уваги не бралася Російська 
Федерація як євразійська держава, хоча вона має також анклавні території на 

першому просторовому рівні системи адміністративно-територіального устрою  
(наприклад, Республіка Адигея та ін.). У результаті проведеного аналізу виявлено, 
що субнаціональні (внутрішні) анклави/ексклави найвищого (першого) просторового 

рівня існують у 25 із 54 країн Азії. Кількість таких анклавних територій була 
основним критерієм віднесення окремих держав і залежних територій до чотирьох 

груп країн за ступенем анклавності/ексклавності їхньої державної території.  
Перша група – це країни, де відсутні анклавні територі ї першого просторового 

рівня. До цієї групи належить 26 суверенних держав, два частково визнані 
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(самопроголошені) державні утворення ‒ Абхазія та Південна Осетія, а також 

Британська територія в Індійському океані – заморська територія Великобританії. Ця 
группа країн і територій складає загалом 46,3 % від усіх країн Азії. Серед них – це 

суверенні держави Туреччина, Таїланд, Іран, В‟єтнам, Афганістан, Пакистан, 
Бангладеш, Ірак, Саудівська Аравія та ін. Більшість із них малі за розмірами 
державної території країни й невеликою кількістю АТО першого порядку, проте на 

інших ієрархічних рівнях АТП цих країн зустрічаються випадки наявності анклавних 
територій. До таких держав належить, наприклад Сінгапур, в якому на другому 

просторовому (окружному) рівні існують як ексклави два виборчі округи (Букіт-
Панджанг й Альджуніед), оточені повністю територією інших виборчих округів.  

До цієї групи нами віднесено також такі держави, як Бруней і Східний Тімор, 

котрі мають у своєму складі по одному міждержавному ексклаву (Тембуронг у 
Брунеї й Окуссі-Амбено у Східному Тіморі), а також Оман, який має напівексклав – 

провінцію Мусандам, яка відділена від основної території Оману територією 
Об‟єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). У свою чергу, ця провінція має ще два 
невеликі ексклави в оточенні території ОАЕ – вілайєти Мадха й Дібба ель-Байя. 

Високий рівень анклавності території має також Республіка Кіпр, оскільки тут 
нараховується чотири міждержавні ексклави, які належать британським суверенним 

базам Акротірі і Декелія. Між грецьким і турецьким секторами Кіпру розміщена 
буферна зона ООН, яка де-факто (але не де-юре) також є ексклавом. 
Напівексклавом є селище Коккіна на північному заході острова, яке контролюється 

частково визнаною Турецькою Республікою Північного Кіпру (ТРПК). Республіка  Кіпр 
має також  чотири міждержавні анклави – села Ксілотімву й Ормідія та дві 

електростанції в оточенні британського ексклаву Декелія. Окрім того, існує ексклав 
Республіки Кіпр Стровілія, який межує з базою Декелія й де-факто частково 
визнаною Турецькою Республікою Північного Кіпру. ТРПК зайняла цей ексклав і нині 

контролює його, поглинувши в односторонньому порядку [14]. Де-юре Республіку 
Кіпр можна віднести до країн, які мають субнаціональні анклавні території на 

першому просторовому рівні, проте вони контролюються ТРПК.  
До складу першої групи віднесено також Вірменію, в якій АТО першого рівня у 

межах державної території Вірменії не мають власних анклавних територій, проте 

особливістю цієї країни є наявність на її території шести міждержавних анклавних 
територій та одного міждержавного ексклаву. Вірменським національним 

(міждержавним) ексклавом площею близько 40 км2 на території сусіднього 
Азербайджану є село Арцвашен (азербайджанська назва Башкенд або Старий 
Башкенд), яке де-юре входить до складу Гегаркунікської області Вірменії, проте 

фактично контролюється азербайджанською владою й відноситься до 
Кедабекського району Азербайджану. У серпні 1992 р. під час міжетнічного 

конфлікту в Нагірному Карабаху вірменське населення покинуло це поселення й 
воно було зайняте азербайджанськими військами. Водночас на території Вірменії 
існує шість азербайджанських ексклавів, які нині фактично контролюються 

вірменською владою, після того як азербайджанське населення їх покинуло в     
1992 р. Так, азербайджанське село Кяркі (вірменська назва Тиграшен), яке де-юре 

відноситься до Садаракського району Нахічеванської Автономної Республіки, є 
одночасно міжнародним ексклавом Азербайджану на території Вірменії. Також 
міжнародними ексклавами є такі азербайджанські ексклави, як  Бархударли (22 км2) 

та Верхня Аскіпара (два села Верхня Аскіпара й Нижня Аскіпара), Софулу й 
Ярадуллу (північна частин площею 0,12 км2 і південна частина площею 0,06 км2).  

Відповідно до адміністративно -територіального поділу Вірменії, яка фактично 
контролює ці території, вони розміщені в Тавушській області, а згідно 
адміністративно-територіальному поділу Азербайджану де-юре відносяться до 



 85 

Газахського (ексклави Бархударли, Верхня Аскіпара й Софулу) й Агстафинського 

(Ярадуллу, дві ділянки) районів Азербайджану [5; 14].  
До другої групи віднесено 13 країн, які мають у своєму складі по одному 

субнаціональному (внутрішньому) ексклаву першого рівня. Це найбільш чисельна 
група країн за ступенем анклавності/ексклавності території на першому 
(регіональному) ієрархічному рівні АТП з наявністю субнаціональної анклавної 

території. До цієї групи входять такі суверенні держави, як Індонезія, Південна 
Корея, Сирія, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан, Катар, Ліван і Філіппіни. До цієї 

групи також віднесено такі частково визнані політико-територіальні (державні) 
утворення, як Палестина, Тайвань (Китайська Республіка) й Турецька Республіка 
Північного Кіпру та ніким невизнана (самопроголошена) Нагірно-Карабаська 

Республіка. Столиці Сирії, Туркменістану, Киргизії, Тайваню, Таджикистану, Лівану 
та Нагірного Карабаху виділені в окремі АТО найвищого (першого) таксономічного 

рівня й вони повністю оточені територіями інших АТО найвищого рівня й є повними 
анклавами, за винятком Бейруту, який є субнаціональним напівексклавом, маючи 
вихід до узбережжя Середземного моря. В інших країнах цієї групи 

субнаціональними анклавами/ексклавами є окремі АТО, які оточені територією 
інших АТО першого порядку, або відділені територіями інших АТО від їхньої 

основної території. Окрім того, деякі з цих країн мають субнаціональні анклави на 
проміжному й низовому ієрархічному рівнях (наприклад КНР, Південна 
Корея,Тайвань, Філіппіни).  

Водночас такі країни, як Кіпр, Таджикистан і Киргизія мають міждержавні 
ексклави й анклави, котрі оточені територією сусідніх країн. Зокрема,  Таджикистан 

має три міждержавні ексклави: ексклав Сарвак, що адміністративно входить до 
складу Аштського району Согдійської області, оточений територією Папського 
району Наманганської області Узбекистану, й ексклави Ворух і Західна Калача (або 

Кайрагач), які адміністративно підпорядковані Ісфаринському району Согдійської 
області й оточені територією Баткенського та Лейлекського районів Баткенської 

області Киргизії. Також, водночас, у Киргизії розміщені чотири узбецькі міждержавні 
ексклави (Сох, Джангай, Чон-Кара й Шахімардан), які оточені територією 
Баткенської області, а сама Киргизія має у своєму складі один міждержавний 

ексклав Барак (площа близько 4 км2), який адміністративно входить до складу Кара-
Суйського району Ошської області й оточений територією Кургантепинського району 

Андижанської області Узбекистану. Від основної території Киргизії ексклав Барак 
відділяє смуга шириною всього 1,5 км [8].  

Серед частково визнаних політико-територіальних утворень особливо 

виділяється Палестина, яка має у своєму складі ексклав Сектор Газа (площа 
близько 360 км2), відділений від Західного берега р. Йордан територією Ізраїлю, що 

фактично перетворює Газу в міждержавний анклав за умови повного здобуття 
незалежності Палестиною.       

Третю групу країн за ступенем анклавності/ексклавності державної території 

складають вісім суверенних держав країн – Японія, М‟янма, Ємен, Малайзія, 
Узбекистан, Монголія, Китай й Казахстан, а також британська заморська територія 

Акротірі і Декелія, які мають у своєму складі від 2 до 5 анклавних територій. Японія, 
Ємен і М‟янма мають по дві субнаціональні анклавні території регіонального рівня. 
Так, в Японії існує дві анклавні території регіонального рівня – місто Куманогава та 

село Кітаяма, які адміністративно відносяться до префектури Вакаяма й розміщені 
на межі префектур Мі та Нара та оточені територіями цих префектур. На території 

Ємену анклавними територіями є Столична мухафаза (столиця Сани), яка повністю 
оточена територією однойменної мухафази Сана, а також мухафаза Аден, яка є 
напіванклавом в оточенні мухафази Лахдж.  
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М‟янма до 2008 р. поділялася на 7 штатів і 7 адміністративних областей.  

Конституція 2008 року в М'янмі задекларувала створення на вищому ієрархічному 
рівні, окрім штатів й областей, нових національних АТО – самоврядних зон. Назви 

шести таких зон були оприлюднені в бірманській пресі в серпні 2010 р. Дві з цих 
самоврядних зон – Палаунг і Па-о – мають по одному ексклаву, відділеному від 
материнської АТО територією інших АТО. 

Дві анклавні території має також заморська територія Великобританії Акротірі і 
Декелія, в якій військові база Декелія є напівексклавом, а база Айос Ніколаос є 

анклавом в оточенні території Республіки Кіпр, буферної зони ООН і території 
частково визнаної Турецької Республіки Північного Кіпру. Водночас, військова база 
Акротірі є напіванклавом, оточеним із трьох сторін територією Республіки Кіпр, а в 

оточенні бази Декелія, водночас, розміщені два ексклави Республіки Кіпр – села 
Ксілотімву й Ормідія та дві невеликі анклавні/ексклавні території (площею 0,28 і     

0,61 км2), де розміщені дві кіпрські електростанції [14].  
Малайзія має у своєму складі три анклавні території. Зокрема, в Малайзії 

субнаціональними анклавами є федеральні території Куала-Лумпур і Путраджая, які 

оточені територією штату Селангор, а також напівексклав Таджунг Туан або мис 
Рашадо, що адміністративно входить до складу штату Малакка й перебуває в 

оточенні території штату Негері-Сембілан.  
По чотири субнаціональні анклави/ексклави першого ієрархічного рівня мають 

такі країни, як Монголія й Узбекистан. Так, у Монголії в оточенні аймака Туве 

розміщено три анклави – столиця Улан-Батор (4704 км2) і підпорядковані йому два 
ексклави Багануур (620 км2) і Багахангай (140 км2), що є окремими районами 

столиці. Четвертим субнаціональним анклавом є аймак Дархан-Уул (3275 км2), 
оточений територією аймака Селенге. В Узбекистані є також чотири субнаціональні 
анклави – це столиця Ташкент, оточена територією Ташкентської області. До складу 

Ташкента входить також його ексклав – селище Улугбек, оточене територією 
Кібрайського району. Водночас, територія столиці оточує невелику частину 

Зангіатінського району Ташкентської області з сільськими поселеннями (Ханабад та 
ін.) [14]. Четвертий субнаціональний ексклав першого порядку знаходиться на 
території Хорезмської області, яка складається з двох частин – західної і східної. 

Східна частина (сільський сход Турпаккала) Хазараспського району відділена від 
основної частини області й району територією Турменістану та Республіки 

Каракалпакстан Узбекистану. Окрім того, Узбекистан виділяється серед азіатських 
країн наявністю субнаціональних анклавів на нижчих просторових рівнях, а також 
міждержавних анклавних територій. Він має чотири  міждержавні ексклави (Сох, 

Джангайл, Чон-Кара і Шахімардан), а в оточенні його території розміщені 
таджицький ексклав Сарвак і киргизький ексклав Барак.  

Казахстан відноситься до країн, які мають у своєму складі п‟ять анклавних 
територій. Зокрема, субнаціональними анклавами є столиця Астана, оточена 
територією Акмолінської області й місто республіканського значення Алмати в 

оточенні Алматинської області, а також місто Байконур (казахська назва Байконир), 
який разом із космодромом Байконур утворюють комплекс «Байконур», 

орендований Росією в Казахстану на період до 2050 р. й оточений територією 
Кизилординської області. Байконур в офіційних публікаціях фігурує як місто 
обласного підпорядкування у складі Кизилординської області Казахстану, проте за 

російсько-казахстанським договором на період оренди космодрому у відносинах із 
Росією він наділений статусом території федерального значення Російської 

Федерації [2]. Окрім того, Казахстан має два напівексклави (по-суті, пенеанклави) – 
Мактааральський район (площа 1800 км2) Південно-Казахстанської області й 
територія колишнього селища Арнасай, яке відноситься до Шардаринського району 
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цієї ж області. Після делімітації та демаркації кордону між Казахстаном й 

Узбекистаном Мактааральський район опинився з трьох сторін оточений територією 
Узбекистану, а з четвертої він примикає до Чардаринського водосховища на р. 
Сирдар‟я, що відділяє район від основної території області. В 15 км на захід на 

березі цього ж водосховища розміщена територія колишнього казахського селища 
Арнасай, що є «каменем спотикання» в казахсько-узбецьких відносинах. Спроби 

Узбекистану викупити землі анклаву не мали успіху. У 2010 р. жителі селища були 
переселені в Казахстан, а селище припинило своє існування [7].  На територію цих 
двох анклавів можна потрапити лише через територію Узбекистану.  

Китайська Народна Республіка має також п‟ять субнаціональних 
анклавів/ексклавів першого (регіонального) ієрархічного рівня  й значну кількість їх 

на нижчих просторових рівнях (особливо на рівні автономних округів і провінцій). 
Так, провінція Хебей має субнаціональний ексклав Саньхе (площа 458 км2), 
розміщений повністю між територіями міст центрального підпорядкування Пекін та 

Тяньцзінь і відділений їхніми територіями від основної частини міського округу 
Ланфан цієї провінції. Цей ексклав складається з міського повіту Саньхе, повіту 

Саньхе й Дачан-Хуейського автономного повіту. Окрім того, в Нінся-Хуейському 
автономному районі повіт Лунде має два ексклави, оточені територією провінції 
Ганьсу. Напіванклавами є також спеціальні автономні райони Китаю ‒ Гонконг 

(Сянган) і Макао (Аоминь), що «вписані» в територію провінції Гуандун.   
Четверту групу азіатських країн за ступенем анклавності державної 

території складають Об‟єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Азербайджан та Індія, які 
мають найвищий рівень анклавності територій через наявність у їхньому складі 

значної кількості (понад п‟ять) субнаціональних анклавних територій першого 
порядку. Наявність значної кількості анклавних територій у цих країнах зумовлено 
наслідками феодальної роздробленості в минулому, наявністю колоніальних 

володінь європейських держав (зокрема в Індії), дією етнополітичних і природно-
географічних чинників.  

Об‟єднані Арабські Емірати є прикладом країн, де політичний фактор відіграв 
значну роль у виникненні субнаціональних анклавів через феодальну 
роздробленість території країни до об‟єднання семи еміратів, які нині входять до 

складу цієї федеративної держави. Тільки два емірати (Абу-Дабі й Ум-ель-Кайвайн) 
із семи є цілісними територіями й не мають у своєму складі анклавних територій. 

Загалом на першому просторовому рівні (на рівні еміратів) ОАЕ мають                                 
9 субнаціональних ексклавів й один міждержавний ексклав Нахва, оточений 
територію Оману (ексклав Мадха). Так, емірат Шарджа має у своєму складі три 
субнаціональних ексклави – Хаур-Факкан, Кальба і Дібба аль-Хісн й один фактично 

міжнародний ексклав другого порядку Нахва. Окрім того, в оточенні ексклаву Хаур -

Факкан розміщений оманський ексклав Мадха (площа 75 км2), у середині якого 
розміщений ексклав Шарджі – Нахва. Ексклав Нахва є прикладом ексклавів, котрі 
оточені територією іншого ексклаву [13].   

Найменший емірат Аджман має у своєму складі два субнаціональні ексклави: 
1) Масфут в оточенні територій еміратів Шарджа й Дубай та держави Оман;                   
2) Манама ‒ в оточенні територій еміратів Шарджа та Фуджейра. Водночас, основна 

частина емірату Аджман є субнаціональним напіванклавом із трьох сторін оточеним 
територією емірату Шарджа, а з четвертої сторони має вихід до узбережжя Перської 

затоки.  
Емірати Ель-Фуджайра, Дубай і Рас-ель-Хайма мають у своєму складі по 

одному ексклаву. Так, до складу емірату Рас-ель-Хайма входить великий внутрішній 
ексклав із  найбільшим містом Хувайлат в оточенні територій еміратів Шарджа та її 
ексклавів Хаур-Факкан і Кальба, а також ексклавів Фуджейри, Аджману й Дубаю та 
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території Оману на півдні. Емірат Фуджейра має також один напівексклав, 

відділений від основної території територіями еміратів Шарджа й Рас-ель-Хайма. 
Цей напівексклав (північна частина емірату з найбільшим містом Дібба), що має 

вихід до Аравійського моря, більший за основну територію емірату, де розміщена 
його столиця – місто Ель-Фуджайра. Емірату Дубай належить ексклав Хатта, 
розміщений між територіями Рас-ель-Хайми, Фуджейри та Оману.  

До цієї групи віднесено також Азербайджан, на території якого розміщено               
13 субнаціональних анклавних територій на першому просторовому рівні. 

Азербайджан  має також у своєму складі Нахічеванську Автономну Республіку, яка є 
міждержавним ексклавом, та ще 6 міждержавних ексклавів, території яких нині 
контролюються Вірменією. Також в оточенні азербайджанської території перебуває 

вірменський міждержавний ексклав Арцвашен, який нині перебуває під 
азербайджанським контролем. Окрім того, до 2010 р. в оточенні Хачмаського району 

Азербайджану перебували російські ексклави Храх-Уба (Харахоба, нині Палидли) й 
Урьян-Уба (Урьяноба). У вересні 2010 р. був підписаний Договір про державний 
кордон між Азербайджаном і Росією, за яким встановлено державний кордон, що 

відповідає адміністративним межам між колишніми Дагестанською. АРСР й 
Азербайджанською РСР до 1954 р. У грудні 2012 р. уряд Дагестану повідомив, що 

планує розмістити близько 400 жителів Храх-Уби й Урьян-Уби на території 
Дагестану [6]. Таким чином ці поселення перестали бути анклавними територіями.  

Серед субнаціональних анклавних територій в Азербайджані особливе місце 

займають міста республіканського підпорядкування Мінгечаур, Євлах, Шекі, 
Нафталан, Ленкорань і столиця Нахічеванської Автономної Республіки місто 

Нахічевань, території яких є анклавами всередині територій адміністративних 
районів (відповідно Євлахського, Шекинського, Геранбойського, Ленкоранського й 
Бабекського). Столиця Баку має один ексклав (селище міського типу Чеїльдаг) в 

оточенні Апшеронського району, а селище Кобу Апшеронського району оточене 
територією столиці. В Ленкоранському районі розміщений напівексклав, відділений 

від основної території Массалінським районом. Окрім того, існують ще два невеликі 
ексклави, які адміністративно відносяться до  Губинського району: одне біля 
поселення Зохрабкенд, а другий – село Ялавандж в оточенні територій 

Шабранського й Сіазаньського районів. Ще один ексклав – це село Агбаш і 
санаторій Кала-алти (Чираг-гала) розміщені на території Сіазаньського району, але 

адміністративно входять до складу Шабранського району. Також субнаціональним 
ексклавом є територія села Астрахановка та хутора Владимировка Огузського 
району, які відділені від основної території району територіями Шекинського, 

Агдашського та Габалинського районів [14].  
Серед країн світу найвищим ступенем анклавності державної території 

виділяється Індія, яка має найбільшу кількість субнаціональних ексклавів й до 
недавнього часу мала найбільшу кількість міждержавних ексклавів разом із 
Бангладеш в історичній області Куч-Бехар. Так, в оточенні  території Бангладеш до 

2015 р. перебувало 106 ексклавів індійського округу Куч-Бехар штату Західна 
Бенгалія, у тому числі три анклави другого порядку й один третього порядку [1]. 

Водночас, в оточенні території Індії розміщувалося 92 ексклави Бангладеш, у тому 
числі 21 анклав другого порядку. У червні 2015 р. Індія й Бангладеш підписали угоду 
про сухопутний кордон, за якою передбачався обмін територіями. За цією угодою 

Індія зобов‟язувалася передати Бангладеш 111 анклавів у штатах Ассам, Західна 
Бенгалія, Тріпура й Мегхалая загальною площею близько 70 км2, а Бангладеш – 

передати Індії 51 анклав загальною площею близько 28 км2. Після обміну 
територіями жителям анклавів було запропоновано вибрати громадянство [3]. Після 
підписання угоди 91 колишній ексклав Бангладеш був ліквідований станом на                
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31 липня 2015 р., проте було збережено найбільший бангладешський ексклав 

Дахарам-Ангарпота площею 18,7 км2 із населенням близько 20 тис. осіб, який 
відділений від основної території Бангладеш у найближчій точці всього на 178 м. 

Для доступу до цього ексклаву Бангладеш орендувала в Індії на 999 років смугу 
території шириною 85 м (т. зв. коридор Тін Бінгха). Станом на 31 липня 2015 р. Індія 
передала Бангладеш усі свої 106 ексклавів [15]. Таким чином із політичної карти 

зник найбільший у світі анклавний комплекс, проте Індія все ж таки залишається 
країною з найвищим рівнем субнаціональної анклавності державної території, 

оскільки на її території розміщено 26 субнаціональних анклавів першого 
порядку. Такий високий рівень анклавності державної території Індії є наслідком 
значної феодальної роздробленості її до періоду британського колоніального 

панування й збереження за індійськими князями їхніх володінь за часів існування 
Британської Індії (так звані туземні князівства), а також наявністю великої кі лькості 

колоніальних володінь, якими володіли на півострові Індостан, окрім 
Великобританії, інші європейські держави (Франція, Португалія) в ХVI–ХХ ст.  

На сьогодні в Індії найбільшу кількість субнаціональних ексклавів мають союзні 

території, серед яких особливо виділяється територія Пудучеррі (Пондішері), 
утворена на основі об‟єднання чотирьох несуміжних територій (колишні французькі 

колонії) – Мае на узбережжі Аравійського моря й Пудучеррі, Карайкал (Карікал) та 
Янам (Янаон) на узбережжі Бенгальської затоки із тих областей, які до 1954 р. 
складали Французьку Індію [11]. У складі союзної території Пудучеррі окрім основної 

частини існує ще 16 ексклавів, із яких в окрузі Пудучеррі (293 км2) нараховується             
12 (оточені територією штату Тамілнад), тоді як округ Янам (близько 30 км2) – 

ексклав, оточений територією штату Андрха-Прадеш, а округ Карайкал (160 км2) є 
напівексклавом, оточеним із трьох сторін територією штату Тамілнад. Округ Мае          
(9 км2) складається із трьох частин (ексклавів), які оточені територією штату Керала. 

Отже, загалом союзна територія Пудучеррі представляє собою анклавний комплекс 
на субнаціональному рівні, який складається з 17 ексклавів, оточених територією 

штатів Андхра-Прадеш, Тамілнад і Керала. Окрім того, в оточенні основної території 
округу Пудуччері розміщено невеликий ексклав округу Куддалор, що 
адміністративно входить до складу штату Тамілнад. Також союзна територія 

Пудучеррі (округ Карайкал) розділяє на дві частини округ Нагапаттінам у штаті 
Тамілнад – на північну й південну, з яких північна частина є анклавною територією 

другого порядку в Індії.  
Союзна територія Даман і Діу складається із двох частин – основної (Даман) й 

округу Діу, до складу якого входять острів Діу й ділянка на материку навпроти 

східного берега острова, на якій розміщено поселення Гхогхла в оточенні території 
штату Гуджарат. Округ Діу до 1961 р. був португальською колонією Діу, як й округ 

Даман. Округ Даман також представляє собою анклав на березі Аравійського моря, 
який із півночі, сходу й півдня оточений територією округу Валсад штату Гуджарат 
Таким чином, округи Даман і Діу є двома індійськими субнаціональними ексклавами 

першого порядку.  
У складі іншої союзної території Індії – Дадра і Нагар-Хавелі (Нагархавелі) – 

існує також субнаціональний ексклав Дадра в оточенні території штату Гуджарат. 
Округ Дадра до 1954 р. був португальською колонією. Водночас, територія округу 
Нагархавелі оточує невеликий субнаціональний ексклав Магхвал, що 

адміністративно входить до складу штату Гуджарат.   
На рівні індійських штатів існує також ще чотири анклавні території. Так, штат 

Ассам має три невеликі ексклави (Чото Покалагі, Гобраркутхі й Рамрайєркутхі), які 
адміністративно входять до складу округу Дхутрі й оточені території округу Куч-
Бехар штату Західна Бенгалія. Окрім того, до складу штату Західна Бенгалія 
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входить невелика територія ексклаву Бара Лоукутхі (округ Куч-Бехар) площею            

5,47 км2, що оточена територією округу Кокраджур штату Ассаму [14]. Отже, Індія 
виділяється серед азіатських країн дуже високим ступенем субнаціональної 

анклавності державної території, що є наслідком минулого історичного розвитку 
країни. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати проведеного 

нами просторового аналізу ступеня субнаціональної анклавності державних 
територій на основі політико-адміністративних карт країн Азії, літературних джерел 

засвідчують, що в багатьох країнах Азії існує значна кількість субнаціональних 
(внутрішніх) анклавів та ексклавів на першому (найвищому) просторовому рівні АТП 
країн. Ще більша кількість анклавних територій існує на більш нижчих просторових 

рівнях систем АТП більшості азійських країн, що потребує детальнішого 
просторового аналізу під час складання політико-географічних характеристик 

окремих країн континенту й виявлення факторів, що зумовили появу анклавних 
територій у них. Перспективи подальших досліджень пов‟язані з детальнішим 
аналізом просторового поширення субнаціональних анклавів на нижчих 

просторових рівнях в окремих країнах Азії. 
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Постановка наукової проблеми. Строго унітарна Франція з міцною 

вертикаллю державної влади у 1980-х роках пережила процес децентралізації, що 

полягав у наданні більших повноважень місцевим владам. Упродовж наступних 
років цей процес ще більш посилився. Для адміністративного устрою Французької 

Республіки характерним є поєднання управління місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування, причому із запровадженням ідеї 
децентралізації у цій країні все більше повноважень поступово переходить  від 

органів державної влади до органів місцевого самоврядування . 
Виходячи з вищенаведеного, ставимо за мету висвітлити проблематику 

адміністративно-територіального устрою Французької Республіки, простежити  
особливості територіального устрою цієї країни та розглянути  основні напрями 
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реформування територіального устрою, оптимізації кількості адміністративно-

територіальних одиниць.  
Виклад основного матеріалу. Адміністративно-територіальне реформування 

Франції відбувалось у 1980-х рр. і було орієнтоване на послаблення історичної 
централізації в системі відносин між територіальними самоврядними колективами й 
органами центральної влади, що мало забезпечити оптимізацію адміністрування на 

місцях та зробити більш ефективною адміністративно -територіальну систему, яка не 
зазнавала істотних змін із часів Французької Революції та правління Наполеона І [4]. 

Складовими частинами адміністративно-територіальної системи Франції є комуна, 
кантон, округ, департамент і регіон, однак кантон і округ не мають власних 
адміністративних органів і виступають як територіальні одиниці для функціонування 

певних державних установ. У результаті реформування адміністративно-
територіальної системи у Франції існують такі види територіальних самоврядних 

колективів: регіон, департамент, комуна. Регіон як адміністративно-територіальна 
одиниця отримав існуючі на сьогодні повноваження в 1982 р. після прийняття закону 
про децентралізацію й нині стає головним суб‟єктом реалізації важливих соціально-

економічних програм розвитку, основними завданнями якого є забезпечення 
економічного розвитку, впровадження програм у сфері охорони здоров‟я, розвиток 

території та реалізація інфраструктурних проектів. На сьогодні у Франції 
нараховується 27 регіонів (5 з яких знаходяться на заморських територіях). 
Головним представницьким органом регіону є регіональна рада, вибори до якої 

відбуваються по департаментам на основі пропорційної виборчої системи з 5 % 
бар‟єром, де кожен департамент отримує кількість представників пропорційно до 

кількості населення, але не менше трьох. У результаті реформи 1982 р. функції 
виконавчої влади в регіоні отримує голова регіональної ради (раніше ці функції 
виконував префект регіону, який назначався з центру). Представником центральної 

влади в регіоні є регіональний комісар Республіки, який виконує функції контролю 
щодо відповідності прийнятих рішень регіоном чинному законодавству Франції, й, у 

разі порушень законодавства Франції, має право звертатися до судових 
адміністрацій із вимогою відмінити прийняте регіональною радою рішення. Окрім 
функції контролю, регіональний комісар Республіки реалізовує соціально-

економічну програму уряду в регіоні. Істотною особливістю реформи 
адміністративно-територіальної системи Франції є надання регіону повноважень 

щодо самостійного налагодження співпраці з аналогічними регіонами інших держав. 
Департамент виконує координаційні функції щодо діяльності комун і наділений 
повноваженнями розподіляти фінансові субсидії між комунами. В результаті 

реформи було значно розширено повноваження департаменту. Представницьким 
органом департаменту є генеральна рада, членами якої є генеральні радники, які 

обираються за мажоритарною системою в два тури, виборчим округом є кантон. 
Генеральні радники обираються на 6 років, кожні 3 роки оновлюється половина 
складу ради. Виконавчу владу в регіоні представляє голова генеральної ради (до 

адміністративно-територіальної реформи ці повноваження були покладені на 
префекта департаменту). Функції представника уряду й контроль за законністю 

ухвалених департаментом рішень покладені на префекта департаменту, який керує 
діяльністю всіх органів центральної влади в департаменті. Префекту 
підпорядковуються супрефекти, які працюють в округах, що не мають органів 

самоврядування [4]. 
 Комуна – базова одиниця адміністративно-територіальної системи Франції. 

Представницьким органом комуни є муніципальна рада, членами якої є 
муніципальні радники, що обираються на 6 років. Оскільки кількість населення, що 
проживає в різних комунах, істотно відрізняється (від декількох десятків до декількох 
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мільйонів осіб), використовуються дві виборчі моделі, які напряму залежать від 

кількості мешканців комуни. Для комун із населенням до 3500 осіб використовується 
мажоритарна виборча система в два тури. Для комун, де проживає більше              
3500 мешканців, використовується змішана система в два тури, при поєднанні 

мажоритарної системи з принципами пропорційного представництва  [2, c. 18]. 
Кількість муніципальних радників у муніципальній раді залежить від кількості 

населення, що постійно проживає в комуні. В комуні, на відміну від регіону й 
департаменту, відсутній представник уряду, відповідно функції представника 
центральної влади в комуні й представника територіального колективу виконує одна 

особа – мер комуни, який обирається муніципальною радою з власного складу. 
Наявність широких повноважень у комуні компенсується суворим контролем зі 

сторони центральної влади за її діяльністю. Зокрема, прийняте комуною рішення 
може бути відмінене префектом департаменту чи супрефектом, якщо, на їхню 
думку, це рішення не відповідає чинному законодавству Франції [4]. Також існує 

можливість дострокового припинення повноваження муніципальної ради за 
наявності необхідних умов, які визначає законодавство. Але при проведені 

адміністративно-територіальної реформи так і не було переглянуто кордони комун, 
які істотно відрізняються, що неминуче ставить у фінансову залежність від 
департаментів дотаційні комуни, що через свою невелику чисельність населення 

або незначний бюджет неспроможні реалізовувати повною мірою покладені на них 
повноваження перед мешканцями комуни [3, c. 29]. Окрім цього, під час проведення 

реформи так і не вдалося реалізувати (на чому постійно наголошувалося) механізм 
співпраці та кооперації між різними комунами, що мало би забезпечити більшу 
фінансову незалежність комуни від департаменту. Таким чином, реалізована 

адміністративно-територіальна реформа проходила, переважно, на рівні регіонів та 
департаментів, але вона фактично істотно не змінила становище комун.   

Висновки. У Франції стає помітною тенденція до укрупнення основних 

адміністративно-територіальних одиниць із метою оптимізації адміністрування.  
Відбувається делегування значної частини повноважень центральних органів 

виконавчої влади на місця, що забезпечує більш ефективне розв‟язання існуючих 
проблем у регіонах та підвищує якість послуг, що надаються населенню. Наявна 

дуалістична модель управління, відповідно до якої органи центральної влади на 
місцях й органи місцевого самоврядування наділені значною частиною повноважень 
і паралельно виконують управлінські функції. Регіони перетворюються на основних 

суб‟єктів реалізації соціально-економічних програм розвитку, інфраструктурних 
проектів, програм у сфері охорони здоров‟я, освіти й культури.   
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Формування нової геополітичної стратегії Німеччини в кінці ХХ ст., спроби 
закріпити лідерство у різних регіонах світу, її роль у сучасних міжнародних процесах 
зумовлюють потребу вивчення геополітичних інтересів Німеччини на сучасному етапі.  

Метою є дослідження геополітичних інтересів сучасної Німеччини. Для 
досягнення поставленої мети розв‟язувалися такі завдання: 

 розглянути передумови формування нової геополітичної стратегії Німеччини;  

 визначити переваги геополітичного розташування Німеччини;  

 вивчити й узагальнити засоби реалізації геополітичних інтересів Німеччини;  

 визначити та проаналізувати вектори реалізації геополітичних інтересів Німеччини. 

Результати дослідження. В кінці ХХ ст. у світі відбулися зміни, що дали змогу 

Німеччині посісти одне з провідних місць у системі міжнародних відносин, а також 

зумовили необхідність формуванню її нової геополітичної стратегії. Серед них 
закінчення «холодної війни», розпад соціалістичного табору та СРСР, об‟єднання 

ФРН та НДР в єдину державу, виникнення нових суб‟єктів світового порядку й, як 
наслідок  нові завдання та виклики, що виникли в постбіполярному світі. 

Протягом тривалого часу Німеччина була та залишається одним із 
регіональних лідерів Європи, чому сприяють такі переваги її геополітичного 
розташування, як розміщення у центрі Європи, високий рівень економічного та 

соціального розвитку, тісна взаємодія з країнами-сусідами, що, у свою чергу, дає  
змогу вирішувати низку важливих економічних питань та передбачати фінансові 

кризи, членство в ЄС, НАТО, «Великої Сімки» та «Великої Вісімки», порівняно 
мирна та орієнтована на  демократичні цінності зовнішня політика, котра радикально 
була змінена після Другої світової війни [7]. 

Важливе значення для реалізації геополітичних інтересів держави має 
використання несилових засобів для захисту національних інтересів, що 
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передбачає двосторонню та багатосторонню співпрацю, а також відмова від 
військово-політичних гарантій США, що, у свою чергу, перетворило її на впливову в 

міжнародному плані державу, яка повністю захищає суверенітет у зовнішній політиці 
та в політиці безпеки. 

Сприяє реалізації геополітичних інтересів Німеччини також постійний 
динамічний розвиток держави, що проявляється у високому рівні попиту на ринку 
споживачів, високій зайнятості та заробітній платі, розширенню внутрішнього ринку 

за рахунок об‟єднання НДР і ФРН, а також розширенню ЄС, науково-технічному 
прогресі, пріоритеті розвитку галузей, спрямованих на експорт [8, c. 249–250]. 

При обмежених сировинних ресурсах економіка країни є експортно-
орієнтованою, а це, у свою чергу, вимагає пошуку нових ринків збуту. З іншого боку, 
недостатня забезпеченість енергоресурсами потребує пошуку країн-партнерів для 

їх імпорту. 
Саме тому існує кілька векторів реалізації геополітичних інтересів держави. 

Серед них європейський. Відомо, що основою інтеграційних процесів у Західній 
Європі є франко-німецький альянс. Розвиток партнерства між Німеччиною 
та Францією визначив напрями європейського будівництва, у якому Франція 

виступала передусім як політичний лідер організації, а ФРН  як економічна потуга. 

У свою чергу, Німеччина  це «локомотив» та «двигун» ЄС, адже від 

економічної стабільності її економіки залежить розвиток усієї організації. Німеччина 
як один із лідерів ЄС не може залишатияь поза межами цієї організації як 

в політичному, так і в економічному житті. Вона є найбільш потужною та впливовою 
державою ЄС. Незважаючи на те, що Німеччині економічно невигідно бути членом 

Європейського Союзу, оскільки до бюджету організації вона сплачує найбільше, 
а отримує мало, проте стабільна та розвинена Європа є геостратегічно важливою 
для неї. Крім того, у сучасній європейській системі Німеччина є основоположною 

складовою міжнародних відносин. 
Загалом частка зовнішньоторговельного обороту держави з країнами ЄС 

становить 56,4 %, проте головними економічними та торговельними партнерами 
Німеччини є Франція (11,1 %), Великобританія (8,6 %), Італія (7,4 %), 
Нідерланди (6,8 %) та країни Бенілюксу (5,7 %) [5]. Також країна активно співпрацює 

з регіоном Східної Європи, зокрема, з Україною.  
Німеччина  не тільки надійний і важливий партнер України, а й один 

із найбільших інвесторів.  Так, станом на 1 квітня 2014 р. Німеччина інвестувала 
в Україну 6,3 млрд дол. США, що складає 11,6 % від загального обсягу прямих 

іноземних інвестицій, залучених в економіку України. Наразі в Україні представлені 
понад 1000 німецьких фірм. Також важливе значення мала підтримка Німеччиною 
процесу реформ в економіці України в розмірі 115 млн євро у рамках програми 

«Трансформ» [1]. 
Другим вектором реалізації геополітичних інтересів держави є азіатський, адже 

енергетичні можливості країн цього регіону приваблюють Німеччину. Зокрема, для 
Росії Німеччина залишається однією з тих країн Європи, з якими вона зберігає 
дружні партнерські відносини. Німеччина  один із найважливіших торгових 

партнерів Російської Федерації, оскільки на неї припадає 13,6 % усього зовнішньо-
торговельного обороту. А Росія для Німеччини є одинадцятим важливим торговельним 

партнером, адже її частка в зовнішній торгівлі Німеччини складає 3,8 %. Проте імпорт 
російських енергоносіїв для Німеччини має стратегічний характер [4]. 

Центральноазіатські країни, такі як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,  
Туркменістан й Узбекистан. також мають важливе геополітичне значення для 
Німеччини. Цікаво, що тільки Німеччина з країн ЄС має свої дипломатичні 

представництва у всіх 5 державах. У рамках співробітництва Німеччина підтримує 
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уряди країн Центральної Азії щодо політичної та економічної модернізації, 

першочергово концентруючи свою увагу на розвитку соціальної ринкової економіки 
та сфери охорони здоров‟я.  

Крім того, у 2007-го р., коли Німеччина головувала в ЄС, було ініційовано 

«Стратегію нового партнерства» між ЄС та країнами Центральної Азії. «Стратегія 
нового партнерства» підтримує молодіжні та освітні програми, права людини 

та верховенство закону, а також економічний розвиток центральноазіатських країн. 
Зокрема, саме Німеччина сприяє запровадженню принципу німецької «подвійної 
системи навчання», створенню незалежних і кваліфікованих правоохоронних 

органів, надає професійну підтримку юристам та консультації у сфері прав людини, 
інвестує виробництво будівельних матеріалів, торгівлю, сферу послуг, 

автомобілебудування, харчову та текстильну промисловість. 
Важливим партнером залишається Китай. За підсумками перших німецько-

китайських міжурядових консультацій, що відбулися 28 червня 2011 р. в Берліні, до 

кінця 2015 р. товарообіг між Німеччиною та Китайською Народною Республікою 
може збільшитися до 200 млрд євро. Співпраця між цими країнами переважно 

ґрунтується на економічному співробітництві. Зауважимо, що Японія також посідає 
не останнє місце в зовнішній політиці Німеччини [2].  

Інший вектор  американський. На сучасному етапі Німеччина є ключовим 

партнером США в НАТО. Після закінчення «холодної війни» та об‟єднання ФРН й 
НДР Німеччина стала активним учасником військових операцій блоку та основним 

ініціатором оновлень НАТО. До того ж за межами ЄС, США  один із найбільших 

ринків збуту Німеччини. Не менш важливим є те, що США залишаються 

традиційним інвестором капіталу до Німеччини, частка якого складає 30  %. Слід 
також відзначити, що за обсягом золотого запасу, який складає близько 3,38  тис. т, 

Німеччина посідає друге місце у світі після США. Проте цікаво, що на сьогодні 
більша частина німецького золота зберігається саме в США (45 %), 31 % ‒ у 
сховищах Бундесбанку, 13  % ‒ у Банку Англії й 11  % ‒ у Банку Франції [6]. 

Відбувається реалізація геополітичних інтересів Німеччини й у межах 
Латиноамериканського регіону. Адже Німеччина разом з іншими європейськими 

країнами сприйняла інвестуванню в цей регіон як найкращий механізм зміцнення 
своїх позицій. Ще в кінці 90-х років минулого століття німецькі транснаціональні 
корпорації активно розміщували свої виробництва та території країн Латинської 

Америки. У свою чергу, якщо для Німеччини це можливість розширення ринків збуту 
та дешева робоча сила, то для країн цього регіону це забезпечило збільшення 

кількості робочих місць, заробітних плат і, відповідно, рівня життя населення. За 
останні роки Німеччина зміцнила дипломатичні відносини з країнами Латинської 
Америки. Зокрема, стала партнером Міжамериканського банку розвитку та Організації 

Американських Держав (ОАД), фінансуючи важливі соціальні проекти, була членом 
Економічної Комісії Латинської Америки і держав Карибського басейну, а також 

співпрацює з державами КАРІКОМ у сфері відновлення джерел енергії  тощо [3].  
Найменше співпрацює Німеччина з Австралією та Океанією, що пояснюється 

територіальною віддаленістю. 
Висновки. Таким чином, політичні зміни в світі кінця ХХ ст. зумовили 

необхідність формування й реалізації Німеччиною нових геополітичних завдань та 

інтересів. Держава активно закріплює свої лідерські позиції в різних регіонах світу. 
Вона залишається головним «локомотивом» та потугою Європейського Союзу, 
сприяє економічному розвитку та підтриманню реформ у країнах Азії, а також 

є одним із найбільших інвесторів країн Американського континенту. Оскільки 
економіка країни орієнтована на експорт, тому партнерські торгівельні відносини 

вона підтримує практично у всьому світі. 
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 Постановка наукової проблеми та її значення. Геополітичні тенденції ХХ ст. 

засвідчили процес переміщення світового геоекономічного та геополітичного центру 
з Європи в Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР), який по праву називають регіоном 
майбутнього. У широкому розумінні цей регіон включає також дві західні держави – 

США й Канаду, які зацікавленні у просуванні власних геополітичних інтересів на 
його теренах. Безумовно, більша частина науковців приділяє увагу присутності 

Сполучених Штатів у регіоні, не надаючи потрібної увагу іншому не менш 
важливому актору, найближчому сусіду й союзнику США, а саме Канаді. Адже на 
сучасному етапі Канада – це постіндустріальна високорозвинута країна, яка здатна 

впливати на економічні, політичні, культурні процеси у світі й одним із пріоритетів 
якої є саме вплив на процеси, що відбуваються в АТР.  
 Метою дослідження є аналіз геополітичної діяльності Канади в Азійсько-

Тихоокеанському регіону як одному з провідних регіонів реалізації геополітичних 
інтересів держави.  

Результати дослідження. В геополітичному аспекті Азійсько-Тихоокеанський 

регіон є другим за значенням для Канади після Американського. У цьому регіоні 

Канада проводить свою діяльність, спираючись на власні геополітичні інтереси та 
докладає максимум зусиль до їх реалізації. Насамперед, це пов'язано з тим, що 
ерез особливості географічного положення, історії і сучасних інтересів Канади, вона 

є тихоокеанською державою. 
 Канада досить давно проявляє свою присутність в АТР. У роки «холодної 

війни» вона брала участь у плані Коломбо та інших програмах допомоги країнам 
АТР та Східної Азії, у війні в Кореї 1950‒1953 рр., в операціях із підтримки миру в 

Камбоджі в 1991‒1993 рр., у Східному Тіморі в 1999–2005 рр. Із 1977 р. Канада має 

статус діалогового партнера Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а у 
1989 р. стала однією із засновників Азійсько-Тихоокеанського економічного 

співробітництва (АТЕС), просуваючи ініціативи щодо подолання економічних та 
політичних проблем між членами форуму 4.   

 Важливе значення в процесі реалізації геополітичних інтересів держави 
підтверджує створення у 1983 р. Азійсько-тихоокеанського фонду Канади. У АТР 

Канада має репутацію донора, як власника потужного фінансового та науково-
технологічного потенціалу, а також вона є ключем доступу на північно-
американський ринок для азійських і тихоокеанських держав. Канада була однією з 

ініціаторів прийняття рішення у межах АТЕС у м. Богорі (1994 р.) про створення зони 
вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні до 2010‒2020 рр. 

 Важливою подією стало й те, що у 1997 р. був проголошений роком АТР у 
Канаді, це стало переломним етапом, який засвідчив прагнення Канади не лише 
епізодично бути присутньою у регіоні, а й бути втягнутою у всі процеси, що там 

відбуваються. 
 Активізація геополітичної діяльності та зростаюча увага до Азійсько-

Тихоокеанського регіону є ключовим пріоритетом для Канади, його геостратегічне 
значення було засвідчено також прем'єр-міністром Канади С. Харпером: «Співпраця 
з Азією є життєво важливою для майбутнього процвітання Канади. Ми прагнемо 

грати ще більшу роль в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в даний час 
та у довгостроковій перспективі» 3. 

 Основними  геополітичними цілями Канади у АТР на сучасному етапі є 
підписання угоди з Індією про всеохоплююче економічне партнерство; реалізація 

плану Азії, направленого на поглиблення економічних та партнерських відносин; 
проведення переговорів із питань торгівлі з Таїландом; поглиблення економічних 
відносин із Китаєм, посилення співробітництва з АСЕАН.  
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 Про виконання геополітичних завдань Канади в межах АТР свідчить запуск 
проектів із створення інфраструктури в АТР загальною вартістю 3,5  млрд дол. У 
2012 р. Канада приєдналася до переговорів про Транстихоокеанське партнерство,  

а також стало першою нелатиноамериканською країною, яка отримала право бути 
спостерігачем у рамках Тихоокеанського альянсу 3. 

 В процесі реалізації геополітичних інтересів у регіоні Канада брала активну участь у 
підтримці ініціатив, пов'язаних із розширенням прав і можливостей жінок у 

восьми країнах Південно-Східної Азії, створення стандартів рівності чоловіків та жінок. 
Важливе значення мали заяви про створення Ділової Ради АСЕАН–Канада й підтримка 

проектів, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю та контрабандою.  

Особливе геополітичне значення для Канади відіграють окремі країни Азійсько-
Тихоокенського регіону, а саме Китай і Японія. Стосовно Китаю, то для Канади є 

пріоритетним використання росту китайської економіки задля нарощування 
двосторонніх торговельних та інвестиційних зв'язків; позиціонування Канади в ролі 
привабливої країни для китайських іммігрантів, студентів, туристів; допомагати 

Китаю у гуманітарних питаннях. У 1994 р. при перебуванні при владі прем'єр-
міністра Ж. Кретьєна була відправлена найбільша в історії канадська торговельна 

делегація до Китаю. Крім основних міністрів у її склад увійшли 9 прем'єрів із                       
10 канадських провінцій (не був представлений лише Квебек) і близько                           
350 бізнесменів з усіх регіонів країни 5. 

Двічі відвідав Китай прем'єр-міністр С. Харпер у 2009 та 2012 рр. Результатами 
яких стало те, що обидві сторони заявили про новий етап співробітництва та 

стратегічне партнерство, яке базується основним чином на використанні канадських 
природних ресурсів. За останні роки китайські компанії вклали мільярди доларів у 

розробку бітумінозних пісків у провінції Альберта та сланцевого газу у Британській 
Колумбії, що, у свою чергу, свідчить про результативність реалізації сучасного 
геополітичного вектору держави. 

Забезпечення енергоресурсами може стати ключовим фактором 
геополітичного впливу Канади у регіоні. Адже більшість азійських країн, які мають 

високі показники розвитку економіки, залежні від імпорту енергоносіїв.  
У 2013 р. кількість спільних підприємств у КНР із канадським капіталом у таких 

сферах як освіта, будівництво, медицина, видобуток і переробка корисних копалин, 

фінансовий сектор досягла 26 фірм, в Індонезії – 5, Індії, Сінгапурі, Південній Кореї 
по 4 підприємства 2. 

Безумовно, важливою в геополітичному аспекті для Канади є Японія. 
Канадсько-японські відносини характеризуються стабільністю та мають багатовікову 

історію. Основними сферами реалізації геополітичних інтересів є співробітництво у 
питаннях налагодження економічної діяльності між країнами, нерозповсюдження 
зброї масового ураження, антитерористична сфера та проблеми захисту 

навколишнього середовища. 
Крім економічного аспекту взаємодії й просування власних геополітичних 

інтересів, Канаду завжди хвилювали питання безпеки в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні. Це пов'язано з тим, що у регіоні відсутній постійний колективний механізм 
забезпечення миру та безпеки. У 1999 р. Канада виступила з ініціативою 

проведення форуму щодо переговорів із проблем безпеки у північній частині Тихого 
океану, проте вона не отримала позитивних відгуків. Тоді ж Канада почала 

просувати ці питання на щорічних перемовинах в рамках АСЕАН, добиваючись 
включити питання регіональної безпеки у порядок денний. Її зусилля привели до 
створення у 1994 р. консультативного Регіонального форуму АСЕАН, де Канада 

виступає за багатосторонні підходи до запобігання та уникнення діючих та 
потенційних загроз безпеки в АТР.  
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Погляди Канади щодо питань, пов'язаних із міжнародною безпекою у АТР, 
розділяє Австралія, з якою склались досить дружні та глибокі відносини.  Великий 
досвід військового співробітництва є між Канадою та Новою Зеландією. Ці дві країни 

брали участь у міжнародних операціях із забезпечення безпеки в Афганістані, 
Боснії, Східному Тіморі.  

Забезпечення безпеки є важливим і тому, що Азійсько-Тихоокеанський регіон  

це другий осередок у світі, де активно поширене піратство. Оскільки Канаду й країни 

АТР зв'язує лише морське сполучення, а відсутній прямий сухопутний кордон, то 
величезних втрат можуть зазнати міжнародні морські перевезення. Тому одним із 
стратегічних геополітичних завдань Канади є вирішення цієї проблеми.  

Іншими важливими напрямами реалізації геополітичних інтересів Канади в 
регіоні є військово-технічне співробітництво Канади з країнами АТР, а також власне 

експорт канадської зброї. Також прикладом військового співробітництва Канади у 
регіоні є її участь у щорічній зустрічі представників Міжнародного інституту 
стратегічних досліджень «Shangri La Dialogue» у Сінгапурі з питань безпеки й 

оборони в регіоні. 
Попри те, що Канада інтенсивними темпами продовжує будувати свою 

політику, де АТР займає провідні позиції, населення країни неоднозначно ставиться 
до активізації взаємовідносин з Азією. Негативним стало й те, що Канаду не 
включили до Східноазіатського саміту, який був створений у 2005 р. шістнадцятьма 

основними країнами Південно-Східної Азії, й у роботі якого з 2011 р. беруть участь 
США та Росія. Незважаючи на це, Канада має на меті зміну цієї тенденції, 

активізуючи при цьому усі зусилля для реалізації азійсько-тихоокеанського вектору 
геополітичних інтересів. 

Висновки. З кожним роком канадський інтерес до Азійсько-Тихоокеанського 

регіону набирає обертів і таким чином здійснюється геополітична переорієнтація 
країни. Стратегічний геополітичний інтерес для Канади становлять економічна та 

військово-політична сфера, які дають найбільші ефекти для обох сторін. Також 
вищезазначені сфери сприяють нарощуванню впливу Канади у регіоні та збільшення її 
присутності, що, у свою чергу, дає змогу не лише відігравати роль спостерігача чи бути 

осторонь, а й впливати на процеси, які відбуваються в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні. Роблячи ставку на Азійсько-Тихоокеанський регіон, Канада розраховує 

закріпити свою міжнародну позицію у світі, саме тому азійсько-тихоокеанський 
геополітичний вектор геостратегії є одним із пріоритетних для держави. 
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Актуальність теми дослідження. Перед сучасною Україною надзвичайно 

гостро стоїть питання щодо реформування її політичної системи. Одним з 
анонсованих владою пріоритетів є перехід до пропорційної виборчої системи, тому 
вивчення досвіду застосування пропорційної системи іншими країнами стає 

важливим науковим завданням. Великий інтерес при цьому представляє Швеція, де 
практика застосування пропорційної системи має низку особливостей.  

Метою наукового дослідження є вивчення досвіду функціонування виборчої 

системи в сучасній Швеції. 
Реалізація поставленої мети зумовила розв‟язання таких завдань: 

− з‟ясувати особливості функціонування виборчої системи сучасної Швеції;  
− виділити аспекти, які корисно було б застосувати у вітчизняну практику.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Швеція представляє собою одну з успішних і стабільних політичних 

систем у сучасній Європі. Одна із причин цього, очевидно, є особлива виборча 

система, яка гарантує стабільність парламентської коаліції й уряду. 
В середині 70-х років ХХ ст. Швеція зазнала серйозних реформ, які 

перетворили її з дуалістичної монархії в парламентську з дуже обмеженими 
повноваженнями короля. Водночас парламент країни, Риксдаг, було перетворено з 
двопалатного в однопалатний. Це було зумовлено тим, що були скасовані цензи, на 

підставі яких по-різному обиралися верхня та нижня палати, й необхідність у 
двопалатному парламенті відпала [1]. 

Риксдаг обирається безпосередньо народом із 18 років (раніше народ обирав 
нижню, другу палату, а верхня палата обиралася ландстингами – представницькими 
органами ленів – областей країни). До 1994 р., більш ніж сторіччя, парламент 
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(нижня палата) традиційно обирався на три роки. Зараз Риксдаг Швеції обирається 
на чотири роки за пропорційною системою.  

При цьому пропорційна виборча система в Швеції має низку специфічних рис. 
Так, парламент складається з 349 депутатів. Пропорційні вибори проходять у 
територіальних багатомандатних округах, яких всього 29. Територіально вони 
збігаються з ленами (областями), або комунами великих міст (Стокгольм, Гетеборг, 
Мальме). Тобто кожен лен, або велике місто обирає своїх депутатів. Відповідно, 
конкурують місцеві партійні списки загальношведських партій.  

У територіальних округах розігрується 310 мандатів, а 39 зарезервовано 
яккості «вирівнюючи». За підсумками виборів, мандати від округу розподіляються 
тільки між партіями, які по ньому зібрали не менше 12 % голосів. Після того як 
визначено 310 мандатів, розподіляються 39 «вирівнюючи» мандатів. Ці мандати 
надаються тим партіям, які набрали менше 12 % у виборчих округах, але не менше 
4 % у масштабі всієї країни [3, с. 104]. 

Така система дає значну перевагу великим партіям (тільки їм під силу 
подолати 12 %-ий бар'єр у кожному окрузі), але залишає незначний шанс середнім 
партіям (здатним зібрати 4 % по країні). Соціал-демократична робітнича партія 
Швеції (СДРПШ) – найсильніша й найбільш впливова в країні. З 1934 р. з 
невеликими перервами вона має більшість у Риксдазі й формує уряд [1].  

Із 1998 р. в Швеції запроваджено преференційну систему, тобто виборець 
отримав можливість поставити позначку поряд з ім'ям конкретного кандидата й за 
певних обставин це може змінити порядок партійного списку. Для цього кандидату 
потрібно набрати не менше 5 % особистих голосів (до 2010 р. межа для 
парламентських становила  8 %) [3, с. 104]. 

Таким чином, при розподілі місць, що отримала партія, спочатку визначаються 
кандидати, які пройшли відсотковий поріг. Після цього, якщо з‟ясовується, що є ще 
вакантні місця, то розподіл продовжується на основі партійного списку. На практиці ця 
реформа мала незначний вплив на розподіл місць у парламенті, оскільки більшість 
персональних голосів були подані за кандидатів, що перебували у верху партійних 
списків. Крім того, можливість голосування за конкретного кандидата використовується 
незначним числом виборців. Наприклад, на виборах у 2010 р. частка виборців, що 
скористалися преференційним правом становила близько 25 % [3, с. 105]. 

При цьому, вважається, що позитивний ефект із запровадження цієї системи 
все ж таки присутній. Партії почали більш ретельно підходити до питання висування 
своїх кандидатів. Ті ж, у свою чергу, більш активно включаються у передвиборчу 
агітацію. Зросла презентабельність шведської політики. Цікавим досвідом є також 
те, що політичні партії вже використовують нову систему як інструмент для 
вирішення внутрішніх ідеологічних конфліктів. Найбільш яскраво це проявляється у 
соціал-демократичній партії, де можна знайти як про-ЄС зорієнтованих кандидатів, 
так і ЄС-скептиків. Таким чином, партія ніби дає змогу виборцям самостійно 
вирішити орієнтацію партії. Аналогічні приклади простежуються в Християнсько-
демократичній партії в деяких виборчих округах, де є ідеологічні протиріччя між 
релігійними й світськими виборцями [3, с. 105].  

Ще однією цікавою практикою, яка може представляти значний інтерес для 
України є те, що в Швеції та частина кандидатів у депутати, які не пройшли за 
партійними списками, стають заступниками депутатів. Вони допомагають депутату в 
роботі й стають депутатами у разі, якщо посада депутата (заступником якого вони 
були) стане до виборів з якої-небудь причини вакантною [1].  

Висновки. Таким чином, досвід функціонування Швеції може представляти 

значний інтерес для сучасної України. По-перше, цікавою є практика надання 
переваги для сильних партій із збереженням певної присутності в парламенті, 
завдяки «врівноважуючи» мандатів, середніх партій. Цей механізм забезпечує 
стабільність роботи уряду й чітку відповідальність конкретної політичної сили.  
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По-друге, позитивною практикою є застосування окружних, а не 
загальнодержавних партійних списків. Таким чином, на відміну від України, значною 
мірою знімається питання закритих списків і проблема того, що до парламенту 
потрапляють особи, які маловідомі, або зовсім не відомі виборцям. На рівні області 
чи міської громади відстежити це явище значно простіше, ніж у масштабах країни.  

По-третє, приклад Швеції чітко демонструє як позитивні, так і негативні сторони 
застосування преференційної системи. З одного боку, вона майже не впливає на 
результати виборів. Однак, з іншого, більше мобілізує роботу партійних осередків і 
кандидатів, заставляє партії ретельніше підходити до питання визначення 
кандидатів, дає змогу чіткіше зорієнтуватись у пріоритетах і запитах виборців. 

По-четверте, корисною є практика формування помічників депутатів із 
партійного резерву. Це усуває можливість потрапляння до цієї когорти випадкових 
людей, дає можливість членам партії, що не потрапили до парламенту, 
накопичувати необхідний досвід і бути в курсу поточної політичної ситуації, швидко 
й ефективно заповнювати вакансії. 
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Актуальність теми дослідження. Для будь-якої правової держави 

принциповими є питання стійкості політичної системи, гарантування 
основоположних прав громадян, закріплених у Конституції. При цьому конституційні 

правила, зазвичай, передбачають можливість змін шляхом ряду парламентських чи 
плебісцитарних процедур. Мається на увазі, що такі зміни повинні відображати волю 
більшості суспільства як такого або ж волю більшості його представників. Проблема 

співвідношення стійкості та гнучкості конституційних систем особливо актуальна для 
«молодих» демократій, які, з одного боку, перебувають у процесі політичних змін і 

пошуку найбільш оптимального варіанту системи стримувань і противаг, а , з іншого 
– мають ризик втрати демократичних напрацювань й автократичних реверсів.  

Грузія визнана одним із лідерів у процесі демократичних перетворень та 

реформування відповідних державних структур серед усіх пострадянських країн. 
Для багатьох в Україні грузинські реформи є взірцем, який мають наслідувати влада 

та громадянське суспільство. Саме тому конституційні реформи Грузії та України 
представляють не лише теоретико -правовий інтерес, а й істотно впливають на 
політичні процеси в обох державах. 

Мета дослідження полягала у розкритті особливостей конституційних 

перетворень у Грузії та визначенні ключових аспектів цього досвіду, які можуть бути 

актуальними у ході проведення конституційної реформи в Україні.  
Основними завданнями, котрі вирішувалися в процесі дослідження, були: 

висвітлення конституційних реформ у Грузії, розгляд механізму внесення змін до 

Конституції Грузії, визначення перспективних аспектів використання грузинського 
досвіду в ході проведення конституційної реформи в Україні.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Конституція Грузії була прийнята 24 серпня 1995 р. Незважаючи на 

те, що Основний Закон гарантував демократичні права та свободи, встановлював 

незалежність компетенцій гілок влади, багато в чому його прийняття й виконання 
залишалося залежним від компромісу політичних еліт і не всі норми стали вищими 

принципами реального життя грузинського суспільства.  
У Грузії конституційно-правова система держави почала активно змінюватися 

після «Революції троянд». У 2004 р. Венеціанська Комісія рекомендувала 

переглянути конституцію Грузії для  забезпечення кращого балансу між державними 
структурами, зокрема повноваженнями президента та парламенту. Оцінюючи 

конституційні зміни 2004 р. з погляду ролі президента, не можна не відзначити, що в 
тій конституційній моделі він більшою мірою відігравав роль арбітра між 
парламентом й урядом, оскільки саме йому належало право прийняття рішень про 

відставку уряду або розпуск парламенту в конкретних політичних ситуаціях, і саме 
він володів найбільшою свободою маневру (порівняно з парламентом й урядом). Що 

ж стосується його конкретних повноважень, то в результаті конституційної реформи 
президент звільнився від парціальної участі у призначенні посадових осіб і прямого 
протистояння парламенту, зберігши при цьому контроль за всіма найважливішими 

питаннями і можливість активно впливати на прийняття рішень [1].  
Процес широких конституційних змін був запущений тільки у червні 2009 р. зі 

створенням Державної Конституційної Комісії, яка розробила низку конституційних 
змін, підтриманих грузинським парламентом 15 жовтня 2010 р. Суть змін, внесених 
Конституційним законом, зводилася до просування від попередньої, президентської 

системи, до посилення функцій парламенту та уряду. Повноваження, які повністю 
передавалися уряду, – це здійснення зовнішньої й внутрішньої політики, 

представлення парламенту проекту бюджету, право призначення референдуму.  
Інститут Президента ставав більш політично нейтральним, право формування 

уряду переходило до парламенту, а президент позбавлявся права законодавчої 
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ініціативи, скликання позачергових парламентських сесій, спрощувався механізм 

імпічменту.  
Однак, при цьому ускладнився й порядок подальшого реформування 

конституційного законодавства, оскільки відбулася фактична фіксація ряду 
конституційних положень, які в транзитних демократіях зазвичай можуть 
змінюватися (наприклад, у грузинській Конституції незмінною залишилася виборча 

формула та нюанси системи місцевого самоврядування) [5].  
Конституційні зміни, що передбачають перехід на нову модель управління, 

вступили в дію у 2013 р. Слід зазначити, що Грузія має досить ієрархізовану 
систему права, яка при прагненні стабілізації демократичних правил і процедур 
може послужити позитивним прикладом. Зокрема, в Грузії функціонує Закон «Про 

нормативні акти» (прийнятий 19 листопада 1996 р., зі змінами від 24 червня 2004 р. і 
22 жовтня 2010 р.). Він визначає види нормативних актів, їхню ієрархію, місце 

міжнародних договорів та угод Грузії, а також загальні правила підготовки, 
прийняття (видання), опублікування, дії, обліку та систематизації нормативних актів . 
Позитивною рисою цього закону є також виклад структури законодавчих актів, 

формалізація супровідних документів (пояснювальних записок, таблиць), процедури 
правової експертизи, позначення термінів вступу в силу й т. д. У консолідованій 

редакції закону вказані такі види й ієрархія законодавчих актів Грузії:  
1) Конституція Грузії, конституційний закон Грузії;  
2) конституційна угода Грузії; 

3) міжнародні договори й угоди Грузії; 
4) органічний закон Грузії; 

5) закон Грузії, декрет Президента Грузії, Регламент Парламенту Грузії [4]. 
Конституційний закон Грузії є невід‟ємною частиною Конституції Грузії. 

Конституційний закон Грузії приймається при визначенні державно-територіального 

устрою Грузії, при визначенні статусу автономій (на основі принципу розмежування 
повноважень після повного відновлення юрисдикції Грузії на всій території країни), а 

конституційна угода регулює особливий статус Грузинської Апостольської 
Автокефальної Православної Церкви. 

Цінним в українському контексті досвідом не тільки Грузії, а й низки 

європейських держав (Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Угорщини, Словаччини, Литви) 
є виділення окремих сфер регулювання у вигляді органічних законів. Зокрема, 

органічні закони Грузії є верховними законами після Конституції (більшість із них 
кодифіковані), й стосуються питань державного значення – судової системи, 
місцевого самоврядування, основ економічного розвитку, трудових відносин, 

громадянства, політичних організацій, Національного банку, Ради національної 
безпеки і т. д. На відміну від звичайних законів, що приймаються більшістю 

присутніх на засіданні депутатів, згідно параграфа 2 статті 66 Конституції Грузії, 
передбачається схвалення органічних законів «більш, ніж половиною голосів 
діючого поіменного списку членів парламенту» (тобто не менше, ніж 75-ма 

депутатами), а Конституційна угода схвалюється не менше, ніж 3/5 складу 
парламенту. Наприклад, із 1 січня 2014 р. набули чинності поправки до Конституції 

Грузії, згідно з якими «введення нових загальнодержавних податків, збільшення їх 
ставок або розширення бази оподаткування вимагає проведення референдуму, 
скликаного за ініціативою президента країни», а фундаментальні принципи 

економічної політики держави визначаються виключно відповідним органічним 
законом Грузії. 

Досвід реального політичного процесу в Україні підказує доцільність введення 
в систему українського законодавства елементів органічного права, за прикладом 
Грузії, – тобто виділення особливо важливих сфер життєдіяльності суспільства, 
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законодавче регулювання яких, як і зміна правил вимагає ускладнених процедур 

голосування в парламенті. В українській конституції ієрархія (а отже, й наявність 
спеціальних процедур прийняття та зміни) законів відсутня, однак, вказуються 

сфери, які регулюються виключно законами (статус і повноваження уряду, судових 
органів, місцевого самоврядування, порядок проведення виборів, діяльності 
політичних організацій і т. д.). Виходячи з історії нормотворчої практики в Україні (не 

завжди позитивної), а також позицій ряду українських аналітичних центрів та 
неурядових організацій, введення органічного законодавства у систему вітчизняного 

права може стабілізувати регулювання таких важливих питань, як місцеве 
самоврядування, вибори та референдуми, судова система, статус цивільних і 
політичних об‟єднань, мовне, етнічне й конфесійне розмаїття. На нашу думку, 

важливим елементом, який може бути корисним для розвитку правової української 
держави, виступає наявність у Грузії окремого закону «Про нормативні акти». Його 

прийняття в Україні могло б врегулювати багато потенційних проблем  в умовах 
децентралізації, полегшити роботу судів, прокуратури, органів місцевого 
самоврядування, поліпшити доступ до публічної інформації тощо.  

Також позитивним моментом у Конституції Грузії є наділення правом 
законодавчої ініціативи не тільки уряду й депутатів, фракцій і комітетів, 

представників автономних республік, а й самих виборців (30 тис. підписів для 
внесення звичайного законопроекту від громадян, 220 тис. – для початку процедури 
внесення змін до Конституції).  

Виходячи з рівня розвитку та ролі громадянського суспільства в Україні, 
подібна конституційна норма (з пропорційним збільшенням числа виборців -

ініціаторів закону) могла б мати позитивний вплив на розвиток демократії в нашій 
країні. В українській Конституції потрібне підтвердження громадянами ініціатив із 
реформування трьох найбільш важливих розділів Основного Закону й, незважаючи 

на наділення виборців правом ініціативи та перегляду практично всіх законодавчих 
норм Законом «Про всеукраїнський референдум», його процедурна 

функціональність і реалістичність видаються вельми сумнівними. На нашу думку, 
подібне право має бути надане громадянам на рівні конституційних норм, також як і 
дотриманий баланс між складністю їх зміни та гнучкістю політико -правової системи 

як такої. 
У фінальному заключенні щодо проекту конституційних змін 2010 р. 

Венеціанською комісією вказувалося, що Грузії необхідні більш жорсткі процедури 
для зміни Конституції, проте не настільки, щоб країна не могла гнучко реагувати на 
реальні зміни й адаптуватися до них [3]. На сьогодні до суб‟єктів ініціації перегляду 

конституції відносяться депутати (не менше половини від загального складу) та 
громадяни (не менше, ніж 200 тис. виборців), президент після реформи 2010 р. був 

позбавлений цього права, що позитивно оцінено Венеціанською комісією в контексті 
посилення ролі парламенту в змішаній системі правління. Проект конституційних 
змін, представлений у парламенті, має бути опублікований для публічного 

обговорення та почати розглядатися депутатами не менш, ніж через місяць після 
промульгації. Ухвалення конституційних змін вимагає підтримки 3/4 депутатського 

корпусу на двох наступних сесіях, з інтервалом не менше трьох місяців, тобто 
законопроект про перегляд Конституції вважається прийнятим, якщо він буде 
підтриманий на двох сесіях Парламенту Грузії, послідовно проведених з інтервалом 

не менше трьох місяців, не менше ніж двома третинами повного складу Парламенту 
Грузії. Однак, як зазначалося експертами Венеціанської комісії, конституційні зміни 

повинні припускати або множинність дискусій і думок (наприклад шляхом 
пролонгованих дебатів і голосування в парламенті), або множинність гравців – тобто 
розширене право конституційної ініціативи або затвердження шляхом референдуму. 
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Однак щодо «нових демократій» Комісія завжди висловлювала стурбованість щодо 
надмірного ускладнення конституційних процедур щодо реформування країни, але в 

ситуації сучасної Грузії повернення до спрощеної процедури (схвалення                         
2/3 депутатського корпусу – тобто 100 депутатів) уявлялося членам Комісії 

недоцільним [2]. 
На нашу думку, найбільш чутливим для змін є питання парламентаризму в 

Грузії – однопалатність вищого законодавчого органу країни з високим рівнем 

етнічного та культурно-мовного розмаїття, закріплення змішаного електорального 
принципу його формування, що може перешкоджати розвитку інститутів партій. 

Однак, стаття 4 Конституції Грузії містить і перспективні положення щодо переходу 
до бікамералізму – утворенню двопалатного парламенту, нижня палата якого (Рада 
Республіки) обиратиметься на пропорційній основі, а верхня (Сенат) 

складатиметься з представників автономних республік та інших територіальних 
утворень, а також п‟яти представників, призначених президентом. Тобто, в ній 

відображені не тільки діючі принципи політичної системи й життя суспільства, а й 
перспективи розвитку, що може стати позитивним прикладом для перегляду 
української Конституції з урахуванням існуючих соціально -територіальних проблем 

(анексованих територій, ситуації конфлікту в східних областях країни тощо).  
Висновки та перспективи подальших досліджень. На сучасному етапі 

Україна й Грузія стикаються з різними проблемами. Якщо для першої найбільш 
актуальним постає питання про ліберально-демократичне реформування країни на 
тлі збройного конфлікту, то для другої важливо при зміні політичних еліт не втратити 

досягнення демократії попереднього періоду. Незважаючи на більш ліберальний 
характер економіки, система права Грузії постає більш структурованою й 

процедурно розробленою, що проявляється в існуванні органічних законів, 
кодифікації значної частини сфер суспільного життя, ієрархії самих законів і 
процедур голосування за них членами парламенту.  

Попри певні кон‟юнктурні інтереси партійно-політичних угрупувань та відверті 
передвиборчі спекуляції проблема модернізації політичної системи в Україні має 

об‟єктивне походження й диктується, з одного боку, потребами внутрішнього 
історичного розвитку держави, яка все ще перебуває у транзитному стані, а, з 
іншого, мотивується необхідністю адаптації до світового, а точніше й конкретніше, 

євроатлантичного контексту державного менеджменту. Саме у цьому контексті для 
України важливим є використання грузинського досвіду здійснення конституційних 

реформ та його подальше наукове дослідження.  
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 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 
і міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки 

 
Розглянуто особливості політичної діяльності відомого футболіста Джорджа Веа, його 

вплив на суспільно-політичні процеси в Ліберії. Звернуто увагу на те як спортивні 
досягнення сприяли його просуванню у політиці, діяльність заснованої ним політичної 
партії.  

Ключові слова: Джордж Веа, футбол, Ліберія, Конгрес за демократичні зміни, 

президентські вибори, опозиція.  
 
Kulyk S. М. George Weah – Forward Liberian Politics. The features of political activity of 

the known footballer George Веа are considered, his influence on social and political processes 
in Liberia. Displace attention on that assporting achievements assisted his advancement in 
politics, activity of the political party founded by him.  

Key words: George Weah, soccer, Liberia, Congress for Democratic Change, presidential 

election, opposition.  

 
Актуальність дослідження Популярність деяких спортсменів надзвичайно 

висока на їх батьківщині, що дає змогу їм брати участь у політичній боротьбі за 
керування державою. Так трапилося на виборах у західноафриканській країні 

Ліберія у 2005 р., де балотувався відомий футболіст, володар «Золотого м‟яча» 
Джордж Веа.  

Мета дослідження – аналіз особливостей політичної діяльність Дж. Веа. 

Завдання: з‟ясувати спортивну похідну політичної діяльності Дж. Веа й простежити 

його участь у суспільно-політичних процесах у Ліберії.  
Виклад основного матеріалу. В Ліберії футбол – це національний вид спорту. 

Навіть у розпал громадянської війни ворогуючі сторони відкладали зброю, щоб 
прийти на матчі. Не дивно, що Дж. Веа – володар майже всіх індивідуальних відзнак 

у світовому футболі, має шалений авторитет і популярність у країні. Виходець із 
бідної родини (90 % населення живе за межею бідності), для багатьох ліберійців він 

став втіленням африканської мрії, гордості за свою країну (табл. 1).  
У 2003 р. Джордж Веа закінчує свої виступи й активно долучається до 

суспільно-політичних процесів на батьківщині. Свої спортивні досягнення він 

конвертує у створення опозиційної до чинної влади політичної партії – Конгрес за 
демократичні зміни (CDC), здійснює поїздки країною. Як кандидат у президенти 

Ліберії брав участь у перших вільних і демократичних виборах (2005 р.) після 
закінчення чотирнадцятирічної громадянської війни. Суперником Дж. Веа на 
виборах була досвідчений політик, вітчизняна «Залізна леді», випускниця Гарварду, 

чиновник Світового банку – Елен Джонсон-Серліф (Партія єдності, PU). Увага 
світової спільноти до перебігу виборів була зумовлена й тим, що за їх результатами 

очолити країну міг перший у світі футболіст-президент або перша в історії Африки 
жінка-президент. Хоча Дж.Веа приніс «свіже політичне дихання», однак програв 
вибори у другому турі.  

                                                 
© Кулик С. М., 2015 
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Таблиця 1  
Особливості біографії Джорджа Веа (до 2005 р.) 

 

Походження 
м. Монровія (1966 р. н.), належить до корінних мешканців Ліберії, 
виховувався у багатодітній родині (15 дітей), бабуся Емма залучила до 
футболу  

Родина 
Під час громадянської війни загинув один із братів,  
багато друзів Джорджа 

Освіта На час виборів 2005 р. навіть не закінчив школи  

Професія  Працював оператором у телекомпанії  
Знання мов Англійська, французька, італійська 

Спортивні 
досягнення 

Почав виступати за футбольні команди у 15 років. Грав у чемпіонатах 
Камеруну, країн Європи, ОАЕ.  
Володар «Золотого м‟яча» (1995 р.), кращий футболіст Африки ХХ ст. 
Капітан збірної Ліберії з футболу, ніколи не відмовлявся виступати за 
збірну, яку утримував за свої кошти. Зазнавав расистських нападок  
під час виступів  

Хобі 
Баскетбол, активно займається музикою 
 

Бізнес 
Місцевий олігарх: володіє землею, підприємствами, має мережу швидкого 
харчування (м. Нью-Йорк), власну марку одягу  
 

ЗМІ 
Власник телеканалу «Clar TV», радіо «King FM»  
 

Політична 
діяльність 

Вперше заявив про готовність йти в політику у 1996 р.  
Посол миру ЮНІСЕФ (1997 р.), брав участь у програмах з імунізації 
населення Африки, здійснював великі пожертви на благодійність.  
Яскрава публічна персона. Активна громадянська діяльність: відкриття 
футбольних майданчиків, шкіл для дітей, заснував ФК «Джуніор 
Профешнл» (Монровія).  
Відкрито виступив проти корумпованого керівництва країни. Влада 
переслідувала сім‟ю футболіста, яка була змушена переїхати в США  
 

Громадська 
думка 

Людина, яка подавала позитивний образ Ліберії під час громадянської 
війни, гордість країни. Ліберійці вважають, що президентство Веа дасть 
швидкий економічний розвиток у країні. Як свідчення авторитету й поваги 
отримав прізвиська – Король, Бог, Містер Джордж, Оппонг («той, кого 
поважають»), «опозиційний Кінг-Конг». Коментар власника ФК «Мілан», 
прем‟єр-міністра Італії С. Берлусконі: «Веа належить створити нормальну 
країну з того, що до цього часу було лише точкою на карті»  

 

На наступних виборах Дж. Веа балотувався на пост віце-президента Ліберії 
разом із головним кандидатом від опозиції на пост президента Уїнстоном Тубманом. 

Характерно, що Дж. Веа не визнавав результатів виборів.  
У 2014 р. на парламентських виборах Дж. Веа переконливо переміг Роберта 

Серліфа, сина президента країни у столичному окрузі Монтсеррадо – 
найчисельнішому за населенням у Ліберії (табл. 2). Експерти відразу спрогнозували, 
що Дж. Веа не буде «Бобо-законодавець»128[3]. Загалом, Конгрес за демократичні 

зміни від часу свого заснування постійно досить чисельно представлений в обох 
палатах парламенту Ліберії. 

                                                 
1
 «Бобо-законодавці» – представники й сенатори, які в основному мовчать і не беруть участь в 

обговореннях, запропонованих законопроектів, або їх комунікації, або які, як правило, відсутні, 
перебувають у відрядженні, хворі, чи не є лобістами, або співавторами законопроектів.  
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Таблиця 2  
Участь Джорджа Веа у виборах 

 

Особливості виборчої кампанії 
Кількість голосів 

виборців, % 

Вибори президента 2005 р. 

Перший тур 11 жовтня 
У процесі підготовки до передвиборчої кампанії перша поява           
Дж. Веа викликала хаос у м. Монровія. Він об‟їхав всю Ліберію.  
Гасло кампанії: «Нас привела сюди любов до свободи». Пункти 
програми:  

1. Я – людина миру й вірю, що прийшов час побудувати кращу 
Ліберію. Необхідно роззброїти та вигнати війну й тероризм із нашої 
країни.  

2. С. Берлусконі – приклад для наслідування, він мене 
надихає.  

3. Я поважаю усіх своїх суперників на виборах і нікого з них не 
боюсь. Багато з них були раніше міністрами, але нічого не зробили.         
А всі гроші розкрадені. А я ніколи не крав і не буду.  

4. Колишніх учасників бойових дій потрібно реабілітувати. 
Необхідно змінити їх життя й дати їм ще один шанс. Уряд повинен 
серйозно зайнятися проблемами дітей, зокрема, знищити дитячу 
проституцію.  

5. Підняти рівень життя населення в провінції – забезпечити 
електрикою, чистою водою, освітою, житлом, дорогами, знизити їх 
вартість.  
Електорат Дж. Веа – молодь, ветерани громадянської війни. 
Організував акцію «Марш мільйонів» (100 тис. осіб, Монровія). 
Показав власний приклад – проголосував першим у день виборів.  

Дж. Веа (CDC) –  
28,3 %; 
 
Е. Джонсон-
Серліф (PU) – 
19,8 % 

Другий тур 8 листопада 

Причини поразки: відсутність політичного досвіду й освіти. Дж. Веа 
вважав, що «для вирішення основної проблеми країни – 
енергетичної – доктором наук бути необов‟язково». У Ліберії кожен 
другий мешканець не вміє читати або писати. Тому прихильники 
Веа стверджували, що його порядність безсумнівна, коли інші 
руйнували Ліберію, він один із небагатьох, хто допомагав їй.  
Явка виборців – 59 %.  
Відмовився на запрошення Е. Джонсон-Серліф увійти до складу її 
уряду. Оскаржував результати виборів, однак голова місії ООН 
назвав голосування «мирним та прозорим». Прихильники Веа 
вийшли на протес із гаслами «Або Джорд, або ніхто!», 
спровокували зіткнення з поліцією. Дж. Веа закликав їх гідно 
прийняти поразку й не виходити на вулиці  

Е. Джонсон-
Серліф – 59,4 %,  
 
Дж. Веа – 40,6 % 

Вибори президента, 2011 р. 
Перший тур 11 жовтня 

Звинуватили виборчу комісію у маніпулюванні підрахунком голосів 
на користь діючого президента Е. Джонсон Серліф. У результаті 
мітингів загинуло декілька осіб.  

Е. Джонсон-
Серліф (CDC) – 
43,9 %,  
У. Тубман (CDC) – 
32,7 % [1] 

Другий тур, 8 листопада 
За кілька днів до голосування У. Тубман закликав своїх 
прихильників бойкотувати вибори й заздалегідь оголосив, що не 
визнає їх результатів. Дж. Веа і CDC звинуватили в отриманні 
грошей від опозиції. 
Явка виборців – 37 %.  

Е. Джонсон-
Серліф – 90,2 % , 
 
У. Тубман –  9,2 %  
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Продовження таблиці 2 

Вибори до Сенату, 20 грудня 2014 р. 
Вибори були заплановані на 14 жовтня, але їх декілька разів 
переносили через спалахи лихоманки Ебола.  
Президент заборонила всі політичні мітинги, агітацію в столиці, 
заявивши, що це дозволить запобігти подальшому поширенню 
вірусу. CDC трактував цю заборону на користь передвиборчої 
кампанії сина президента.  
Дж. Веа підтримав президент Ліберійської футбольної асоціації, 
медіамагнат Муса Біліті.  
Побоювання заразитися вірусом зумовило низьку явку виборців – 
25,2 %.  
Діяльність CDC у Сенаті (2015 р.):  
контроль за діяльністю Національної нафтової компанії Ліберії; 
запровадження біометричної системи реєстрації виборців; пошук 
підтримки Ліберії міжнародною спільнотою, ООН, урядом США, 
Африканським Союзом, ЄС, ЕКОВАС, країнами басейну річки 
Мано; розширення військової та цивільної присутності Місії ООН у 
Ліберії (МООНЛ) 

Дж. Веа (CDC) –  
78 %, 
Р. Серліф  
(незалежний 
кандидат) –  
10,8 % 

Президентські вибори 2017 р. ‒ перспектива 

Кандидатура Дж. Веа заявлена від опозиційної партії CDC, яка 
розглядає вибори 2017 р. як важливий крок у післявоєнному 
демократичному перехідному процесі.  
Програма Дж. Веа: 
Забезпечення питною водою, проблеми санітарії, залучення 
інвестицій; пошук внутрішнього примирення й співпраці з іншими 
політичними партіями у підготовці до виборів 2017 р.  
Висловлювання Дж. Веа: біда Ліберії – відсутність прогресивного 
лідера.  

За прогнозами, 
партія може 
набрати до 30 % 
голосів виборців 

 

Проведення виборів, розвиток демократичних інституцій дозволило 
Президенту США Б. Обамі в листопаді 2015 р. підписати закон про зняття 

економічних санкцій проти Ліберії. В цьому теж є значна заслуга Дж. Веа. Відомий у 
минулому футболіст заявив, що буде висувати свою кандидатуру на майбутніх 
президентських виборах у 2017 р. Тому зараз «працює над покращенням свого 

сенаторського портфеля», і з цією метою здійснює агітаційні поїздки по країні               
(табл. 3).  

Таблиця 3 
Особливості політичної діяльності Джорджа Веа на сучасному етапі 

 

Проживання  
Періодично живе в Ліберії, здебільшого у США, де лобіює інтереси своєї 
країни й проводить зустрічі з членами та прихильниками CDC у США  

Освіта  
Закінчив коледж у Флориді, університет у Майямі (2009 р.): вивчав 
кримінальне право, політологію, управління бізнесом 

Лідер партії 

Засновник і політичний лідер найбільшої опозиційної партії – Конгрес за 
демократичні зміни (CDC) (2005 р.). Програма партії: низова демократія, 
соціальна справедливість і рівність, підзвітність та прозорість, 
ненасильство, повага до різноманітності, гендерна рівність, права дитини, 
екологічна відповідальність, глобалізація.  

Благодійна 
діяльність 

Написав і виконав пісню, у якій просить світ допомогти Африці подолати 
лихоманку Ебола (серпень 2014 р.), а весь дохід від продажу записів 
передав до Міністерства охорони здоров‟я Ліберії  

Критика 
політичної 
діяльності  

«Футболіст-популіст»; часта відсутність у Ліберії; звинувачення у 
причетності до замовних убивств. Партія Дж. Веа функціонує як приватна 
організація, а не як політичний рух [2]. 
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Висновки. Дж. Веа був і залишається центральним «форвардом» ліберійської 

політики. Спортивна слава, фінансова незалежність, наявність медіа-ресурсів дали 
можливість протягом короткого часу здобути визнання у вітчизняній політиці. Власна 

політична партія, підкреслена опозиційність, продумані виборчі кампанії, амбіції й 
націленість на результат перетворили його на самодостатнього політичного діяча, 
який пройшов шлях від конфронтації до пошуку політичних союзників. Політичні 

перспективи Дж. Веа чітко визначені – це участь у президентських виборах 2017 р.  
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Зважаючи на збільшення та укорінення в Іспанії імміграції загалом і потоків, що 

її формують, зокрема, вона потребує детального розгляду та уваги. Іспанська 

імміграція має глибоке історичне коріння, але, починаючи з 1990 р., вона набула 
демографічної та економічної значущості як для ринку праці, так і для збільшення 

іспанського населення. Згідно з даними Національного інституту статистики Іспанії, 
станом на 1 січня 2010 р. в країні перебувало 5,7  млн іноземців, що складало 
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практично 14 % населення Іспанії. Це число відображає надзвичайне збільшення 

іноземців порівняно з 1990-ми рр., коли їх кількість становила близько 1 млн осіб, а 
їх частка складала 2,5  % від загальної кількості населення [7]. 

Незважаючи на кризу й значне скорочення робочих місць, починаючи з другої 
половини 2007 р. (хоча рівень безробіття серед іммігрантів був і залишається 
значно вищим, ніж серед корінного населення), чисельність населення продовжує 

зростати в Іспанії за рахунок шляхом імміграції й сьогодні. Так, чисельність 
іноземців в Іспанії в січні 2008 р. складала 6 044 528 осіб та 6 759 780 – у січні              

2012 р. [6]. Звичайно, це зростання було набагато нижчим, ніж у попередні роки, 
коли протягом року цей показник міг збільшитися до півмільйонна іммігрантів. 
Засоби масової інформації почали посилати сигнал тривоги про зменшення 

іммігрантів у країні, не ідентифікувавши поняття «іммігрант» та «іноземець». У роки 
імміграції більшість іноземців отримали громадянство Іспанії (34 % усіх іммігрантів, 

які не входять в ЄС, що проживають в Іспанії сьогодні мають іспанське 
громадянство). Ця група населення автоматично зникає зі статистики щодо 
іноземців, що часто помилково сприймається як скорочення числа іммігрантів.  

У 2013 р. Іспанія була однією з основних країн у світі з найбільшою кількістю 
іммігрантів. За даними ООН, в ній нараховувалося 6,5 млн іммігрантів. Ця цифра 

робить Іспанію третьою країною з найбільшою кількістю іноземних громадян після 
США (23 млн) й ОАЕ (7 млн) [1]. 

Переважна більшість іммігрантів, які проживають сьогодні в Іспанії,  прибули до 

цієї країни в період із 1990 до 2014 рр. Загалом, у період між 1996 і 2014 рр. 
іспанське населення за рахунок імміграцій збільшилося до 6  456 370 осіб (на 16 %). 

За цей же період кількість робочих міст виросла на 4  334 700 одиниць (34 %). 
Беручи до уваги населення працездатного віку (від 16 до 64 років) цей показник за 
аналогічні роки зріс на 4 290 000 осіб (16 %), а у віці 25–54 років, чисельність 

населення збільшилася на 4 822 551 осіб (29 %) [6]. 
Станом на 31 грудня 2014 р. кількість іноземців, які зареєстровані або мають 

посвідку на проживання складала 4 925 089 осіб. Із них європейців нараховувалося 
2,7 млн осіб (56,32 %), решта 2,1 млн осіб (43,68 %) – вихідці з інших країн.  

Серед зареєстрованих іноземців найбільшу кількість складають румуни 

(953 183 осіб), марокканці (770 735) і на третьому місці британці (275 817), що 
відображено на рис. 1. Що ж стосується країн, які не входять в ЄС, на першому місці 

за чисельністю перебувають марокканці (770 735 осіб), еквадорці (192 404) та 
китайці (191 078). Поселяються ці іноземці в чотирьох регіонах Іспанії: Кататонії 
(1 085 523 осіб), Мадриді (798 187), Андалузії (676 613) і Валенсії (660 194) та 

складають загалом 3 220 517 осіб, що становить (65,47 %) від загальної кількості 
зареєстрованих іноземців. Основними регіонами з меншою кількістю іноземців є 

Кантабрія, Астурія, Ріоха, Естремадура (кожен з яких складає менш ніж 1 % від 
загальної кількості іноземців). У другій половині 2014 р. збільшення концентрації 
іноземців почало відбуватися в таких містах,як Сеута й Мелілья. 

Потік іноземців в Іспанію надходить з досить різноманітних країн. Міграційні 
потоки в кожну країну прямо залежать від її географічних, історичних, культурних і 

демографічних факторів. Іспанія єдина європейська країна, яка межує з Африкою, 
що безпосереднім чином формує один з основних потоків імміграції в Іспанію – 
африканський. Африканські держави належать до числа найбідніших і небезпечних 

держав у світі. Іспанія, у свою чергу, входить до ЄС, має розвинену економіку, що 
приваблює іммігрантів. Гібралтарська протока розділяє Африку та Іспанію й через 

неї проходить основний потік емігрантів на територію Іспанії. Африканський потік є 
«близьким» географічно до Іспанії, проте за потужністю його можна вважати лише 
третім. Другим за численністю міграційним потоком до Іспанії є латиноамериканський 



 114 

потік (із колишніх колоніальних територій Іспанії). Іспанія проводить у цих країнах 
активну зовнішню політику, а також підтримує економічні зв'язки. Ще один потік – це 

мігранти з Азії. 
 

 
 

Рис. 1. Зареєстровані іноземці (за національністю) в Іспанії  

станом на 31 грудня 2014 р., тис. осіб [8] 

 
Масовим імміграційним потоком, на нашу думку, є азіатській. Цю ланку певною 

мірою зайняло китайське населення. Китайська імміграція стає з кожним днем усе  

більшим явищем в іспанському суспільстві. Кількість цього населення зростає з 
кожним роком. Якщо у 2012 р. китайців було 175 813, то  станом на 2014 р. їх 

кількість складала 191 078 осіб [8]. Більшість із них є чоловіки, які складають 53 % 
від загальної кількості цього потоку. Жінки, у свою чергу, складають 47 %. Ця 
спільнота представляє практично 3 % від загальної кількості іммігрантів в Іспанії [5].  

Для іспанців китайська громада є загадковою спільнотою, незважаючи на їх 
довгу історію поселення в Іспані ї. Китайці досить погано інтегруються в іспанське 

суспільство й мають досить потужну прив'язаність до Китаю. Вони шанують 
традиційні та сімейні цінності, тому приїжджаючи до Іспанії, вони завжди 
тримаються разом. Навіть коли це різні родини, прибувши до Іспанії, вони часто 

живуть в одному орендованому приміщенні. Їх діти, на відміну від іспанських родин 
живуть також із ними, й мають спільні заощадження, навіть після одруження. 

Змішані шлюби спостерігаються рідко. Цей імміграційний потік переважно прибуває 
в Іспанію для заробітку та покращення умов життя, вони дуже багато працюють. Їх 
робочий графік перевищує 10 годин на добу. Зазвичай, вони відкривають сімейний 

бізнес (торговельні точки – товари з Китаю, дешеві китайські супермаркети, а також 
ресторани, кафе взуттєві магазини, перукарні, магазини одягу тощо). Вони все 

більше й більше охоплюють географічний, економічний і соціальний простір в 
Іспанії. Треба зазначити, що останнім часом до Іспанії прибуває більш 
кваліфікований потік, зокрема молоді люди, які навчаються в університетах та 

коледжах Іспанії. Але часто вони залишаються в сімейному бізнесі, хоча можуть 
прокладати шляхи до нових професій. Згідно з даними Державної податкової 

служби, в Іспанії функціонує 40 тис. китайських маленьких і середніх підприємств та 
30 транснаціональних корпорацій [5].  

Згідно зі статистичними даними, 95 % цього населення є працюючим. 40 %  ‒ 

це приватні підприємців [4]. Вихідний китайські іммігранти мають тільки один раз на 



 115 

тиждень. На відміну від Іспанії, в якій на їх думку дуже багато свят, вони мають 
тільки одне священне свято – китайській Новий рік, коли вони святкують цілий 

тиждень. Цікавим фактом є те, що китайці, перебуваючи на території Іспанії багато 
років, залишаються вірні своїм традиціям навіть у гастрономії. Завжди готують у 
традиційні китайській манері. Вони є дуже релігійними й забобонними, дуже рідко 

звертаються до лікарів (віддають перевагу традиційній медицині) [2]. Але, попри їх 
релігійність, в Іспанії існує поняття китайської мафії, яка займається злочинною 

діяльністю (незаконне перенаправлення іммігрантів, викрадення людей, вимагання, 
незаконний обіг наркотиків, сутенерство). Клани, які знаходяться в Китаї та в яких є 
голови, котрі називаються «shetou», що в перекладі означає змія, мають контакти в 

європейських країнах і саме тому займаються трансфером китайських іммігрантів 
(легальним або нелегальним шляхом) у країни призначення. Ці іммігранти можуть 

оплатити цю послугу як по прибуттю в країну призначення, так і протягом років, 
працюючи й відробляючи свій борг. Основними еміграційними регіонами є Фуцзянь і 
Веньчжоу (провінція Чжецзян), Кінгтіан, Хейлунцзян, Ляонін і Цзілінь [3].  

Більшість переселенців із Китаю (75 %) сконцентровано в великих містах 
Іспанії: Каталунья, Мадрид, Валенсія, Андалусія. Частина осідає в досить маленьких 

містах, де розміщений маленький відсоток цього населення, уникаючи тим самим 
конкуренцію [5]. Незважаючи на складну інтеграцію китайців в Іспанії та культурну 
різноманітність цих народів, в умовах глобалізації та уніфікації міграційних процесів, 

нове покоління починає ставати більш кваліфікованим та інтегрованим в 
іспанському суспільстві. 
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Розглянуто сутність правило Зіпфа-Медведкова «ранг-розмір». Визначена залежність 

чисельності населення та рангів міст областей України. Виконано групування областей 
України за особливостями міського розселення відповідно до правила «ранг-розмір». 
Визначено ключові риси міського розселення окремих регіонів. 

Ключові слова: система міського розселення, правило «ранг-розмір», області 

України. 
 
Sehida K. Y., Vengryn D. V. Grouping of Ukrainian Regions by Zipf's Law. The 

essence of the Zipf‟s law is considered. The dependence of the population and ranks cities 
regions of Ukraine is evaluated. Grouping regions of Ukraine on features of urban settlement in 
accordance with the rules of the «rank-size» (Zipf‟s law) is given. The key features of the urban 
settlement of Ukrainian regions are defined. 

Key words: urban settlement system, Zipf‟s law (the rule of «rank-size»), Ukraine region. 

 
Форма організації населення, яка являє собою систему розселення, зумовлює 

особливості життєдіяльності суспільства. Обласні системи розселення України 
пройшли тривалий період становлення й розвитку під впливом низки чинників та 

значно відрізняються одна від одної, але формують інтегральну систему розселення 
держави. Для дослідження особливостей розселення населення доцільним є 
застосування низки математико-статистичних методів, один із них – це метод 

побудов ранжированих рядів та рядів розподілу сукупності населених пунктів на 
певній території й метод відповідних кривих. Саме побудова та аналіз ранжированих 
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рядів за величиною рядів міських поселень, запропонована Дж. Зіпфом (Ціпфом) та 
доповнена Ю. Медведковим має назву «закон ранг – розмір» або «правило Зіпфа-
Медведкова». Цей метод широко застосовується в географії поселень та 

геоурбаністиці для дослідження територіальних сукупностей міст [2; 3; 4]. У цій статті 
втілено спробу групування обласних систем розселення України за особливостями 

міського розселення та його відповідності правилу «ранг – розмір».  
Згідно гіпотези, для певних систем міст, які входять в єдину систему 

розселення (в нашому дослідженні – регіону), існує специфічна залежність між 

чисельністю населення міста та його порядковим номером (рангом) за ступенем 
зменшення чисельності населення в містах у вигляді рівняння (1). Як правило, на 

існування закономірності Зіпфа впливає низка факторів, які суттєво спотворюють її, 
однак така закономірність реальна. Її об‟єктивне існування підтверджено 
численними роботами радянського (а потім американського) вченого – 

Ю. В. Медведкова, який рівняння Зіпфа трансформував у рівняння (2): 
 

Hj = H1* j
(-а) ,     (1) 

 
де Hj – людність j-го міста; 

H1 – людність 1-го за 
чисельністю населення міста 
системи; 

j(-а) – коефіцієнт 
контрастності, притаманний 

для певної системи міст. 

Hj = К *H1* j
(-а),               (2) 

 
де Hj – людність j-го міста; 

H1 – людність 1-го за чисельністю населення міста 
системи; 
j – номер міста за ступенем зменшення людності; 

а – коефіцієнт міри контрастності в розмірах міста; 
К – «коефіцієнт першості» головного міста, який 

дорівнює відношенню С/H1, де С – людність 
головного міста (найважливішого ринкового 
центру країни або регіону), яка б теоретично 

повинна була бути при дотримані тенденції 
розподілу людності міст згідно гіпотези Зіпфа [2]. 

 

Оскільки лінійна шкала на осі ординат для дослідження міст областей України 
не відображає числових розбіжностей, вона замінюється логарифмічною, саме цей 
прийом дає змогу представити залежність між чисельністю населення міста та його 

рангом у лінійному вигляді. Шляхом потенціювання рівняння має ступеневу функцію 
Hj = C*j(-k), яке близьке до рівняння Зіпфа при С=H j, К=а=1 [2]. 

Дослідивши міське розселення всіх областей України за правилом «ранг-
розмір», відповідно до розділу сукупності міст області порівняно з «ідеальною» 
кривою Зіпфа, області України можна умовно поділити на три основні групи              

(табл. 1), система міського розселення яких є (1) близькою до «ідеального» 
розподілу Зіпфа, (2) двоцентричнною (крива розташовується вище ідеальної),               

(3) моноцентричнною  (крива розташовується нижче ідеальної). Розглянемо більш 
детально групу з моноцентричною системою міського розселення. Такий розподіл 
притаманний регіонам із великими містами, яким належить провідна роль у 

накопиченні потенціалу та використанні його для розвитку та впливу на прилеглу 
територію [4]. Оскільки на території України таких регіонів більшість, варто 

виокремити такі підгрупи: (3.1) моноцентрична із наближенням до «ідеальної», в 
яких головне місто переважає над другим у 3–5 разів, (3.2) моноцентрична, в яких 
головне місто переважає над другим у 5‒9 разів, (3.3) різкомоноцентрична, в яких 

головне місто переважає над другим більш, ніж у 10 разів.  
До групи областей, системи міського розселення яких є близькими до 

оптимального розподілу, віднесено три області: Кіровоградську, Дніпропетровську 
та Хмельницьку (для прикладу наведено залежність Хмельницької області на             
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рис. 1).  Дніпропетровська область формувалась як промисловий центр, відповідно, 

в області переважає промислова форма розселення населення, сформована 
мережа міського розселення, я саме розселення населення цього регіону є 
еталонним. Кіровоградська та Хмельницька – аграрно-індустріальні, мережа міст 

яких за своєю людністю відповідає розподілу Зіпфа та свідчить про баланс розвитку 
мережі міського розселення та незначну територіальну диференціацію соціально-

економічного розвитку в середині регіону 
Таблиця 1 

Групування областей України за особливостями міського розселення  
та його відповідності правилу «ранг – розмір» *  

 
1. Система 
міського 

розселення 
близька до 
ідеального 
розподілу 

Зіпфа 

2. Система 
міського 

розселення  
є двоцентрич-

ною 

3. Система міського розселення є 
моноцентричною 

3.1. із 
наближенням 

до 
«ідеальної»: 

головне місто 
переважає  

друге у  
3–5 разів 

3.2. моно-
центрична: 

головне місто 
переважає  

друге у  
5‒9 разів 

3.3. різко 
моноцентрич-
на:  головне 

місто 
переважає 

друге  
більше, ніж у  

10 разів 

Дніпро-
петровська, 

Кіровоградська, 
Хмельницька 

області 

Полтавська, 
Закарпатська 

області 

Сумська, 
Чернігівська, 
Житомирська, 

Івано-
Франківська, 
Волинська 

області 

Тернопільська 
Запорізька, 
Рівненська, 
Херсонська, 
Вінницька, 

Миколаївська 
області 

Львівська, 
Одеська, 
Київська, 

Харківська, 
Чернівецька 

області 

* За винятком областей, території яких тимчасово окуповані  

 

 

 
 

Рис. 1. Залежність чисельності населення та рангів  

міст Хмельницької області (за даними [1]) 

 
До групи, якій притаманна двоцентричність, належать лише Полтавська та 

Закарпатська області (для прикладу наведено залежність Закарпатської області на 
рис. 2). Тут крива проходить вище ідеального розподілу. В Полтавській області 
розвинуті м. Полтава та м. Кременчук, які мають майже однакову чисельність 

населення та соціально-економічне становище. У Закарпатській області –  це                      
міста Ужгород і  Мукачеве, кожне з яких виконує низку функцій та мають значення 

для розвитку регіону.  
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Рис. 2. Залежність чисельності населення та рангів міст  

Закарпатської області  (за даними[1]) 

 
До підгрупи 3.1 належать такі області, як Сумська, Чернігівська, Житомирська, 

Івано-Франківська, Волинська (для прикладу наведено залежність Волинської 
області на рис. 3). Ці регіони потенційно можуть перейти до областей із міською 

системою розселення близькою до ідеальної, за умови розвитку другого за 
чисельністю наелення міста.  

 

  
Рис. 3. Залежність чисельності населення та рангів міст  

Волинської області (за даними [1])  

 

  
 

Рис. 4. Залежність чисельності населення та рангів міст  

Тернопільської області (за даними [1]) 

 

До підгрупи 3.2 відносяться Тернопільська, Запорізька, Рівненська, Херсонська, 
Вінницька та Миколаївська області (для прикладу наведено залежність 

Тернопільської області на рис. 4). У цих регіонів є дві стратегії розвитку. Вони 
можуть наближатися до оптимального розподілу за умови розвитку другого міста, 
але цей процес складний та тривалий і залежить від низки внутрішніх та зовнішніх 

чинників, або рухатися до міських систем розселення з різким моноцентричним 
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розподілом населення, коли  буде розвиватися головне місто (обласний центр), що 
є більш вірогідним, враховуючи тенденції розвитку українських міст.  

До підгрупи 3.3 належать такі області, як Львівська, Одеська (рис. 5), Київська, 
Харківська та Чернівецька. У цих регіонах існує лише одне велике місто, де 

сконцентрована основна частина населення. Це місто «перетягує» на себе основні 
функції. Недивно, що серед них опинилося центри надобласних систем розселення 
(Харків, Одеса, Київ, Львів). Така тенденція пов‟язана з особливостями 

господарського освоєння, розвитком економіки тощо. У Львівській області добре 
розвинута мережа міського розселення, тому переважання головного міста є 

найменшим, порівняно з іншими областями підгрупи. Цікавим є розподіл населення 
Чернівецької області: область є найменшою серед областей України, має невелике 
місто, що є обласним центром, але яке переважає друге за чисельністю місто у           

17 разів. У Харківській області головне місто за чисельністю населення переважає у 
25 разів над другим містом регіону [3]. Такий розподіл зумовлює значну 

територіальну диференціацію рівня та якості життя населення в середині регіону.   
 

  

Рис. 5. Залежність чисельності населення та рангів міст  

Одеської області  (за даними [1]) 

 
Таким чином, аналіз системи міського розселення областей України за 

правилом ранг-розмір свідчить про формування ієрархічної системи міст, що 

відображає можливості їх розвитку і виконання функцій міжрегіонального й 
регіонального значення [4], впливу на розвиток регіонів. За гіпотезою Зіпфа, 

переважання в системі розселення одного міста, де сконцентрована основна 
частина міського населення, є негативним чинником розвитком системи загалом, 
тому що єдине велике місто з домінуючою роллю є причиною консервування «центр 

– периферійної» моделі просторового розвитку регіону, що призводить до 
загострення територіальних диспропорцій у рівні та якості життя населення, 

гальмування загального розвитку області тощо. Правило «ранг -розмір» не є 
універсальним, проте є зручним інструментом дослідження системи міського 
розселення, дає змогу визначити ключові особливості та виявити диспропорції, що 

може бути покладено в основу програм і планів удосконалення системи розселення 
регіону, у тому числі – з огляду на необхідність проведення адміністративної 

реформи, узгодження заходів регіональної політики з метою більш ефективного 
використання потенціалу міст і регіонів. 
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Міграція як чинник формування діаспор  

та етногеографічних процесів 
 

 Роботу виконано на кафедрі географії 
України ЛНУ ім. Івана Франка 

 
Розглядаються чинники, які впливають на етногеографічні процеси в українській 

діаспорі. Виділено три головні групи таких чинників. Охарактеризовано основні 
етногеографічні процеси, які відбуваються в українській діаспорі. 

Ключові слова: міграція, діаспора, етнічна міграція, чинники міграції, міграційні 

мережі, етногеографічні процеси, етнічна асиміляція, мовна асиміляція. 
 
Zubyk A. I. Migration as a Factor in the Formation of Diasporas and 

Ethnogeographical Processes. Factors that affect to ethnogeographical processes in the 
Ukrainian diaspora are described. Three main groups of these factors are outlined. Characterized 
ethnogeographical basic processes occurring in the Ukrainian diaspora. 

Key words: migration, diaspora, ethnic migration, migration networks, ethnogeographical 

processes, ethnic assimilation, language assimilation. 

 
Міграція українців з економічних та політичних причин є важливим фактором 

формування українських діаспор та середовищ трудових мігрантів. Після утворення 
діаспор зростає роль етногеографічних процесів, які в подальшому впливають на 

збереження етнічної ідентичності, мови та культури. 
Мета статті – охарактеризувати чинники, що впливають на етногеографічні 

процеси, виділити етногеографічні процеси, які відбуваються в українській діаспорі. 

Для того, щоб відбулася міграція, необхідні причини, які змусять людей здійснити 
переміщення у просторі, які називають чинниками міграції. За характером своєї дії 

чинники міграції поділяються на економічні, соціальні, культурні, політичні та екологічні 
[4]. До економічних чинників відносять рівень заробітної плати, безробіття, якість життя, 
стан економіки. До соціальних – умови праці, наявність можливостей для 

самореалізації, якість системи освіти, доступність охорони здоров‟я тощо. Окрім того 
на міграційні наміри впливають політичні й екологічні чинники. До перших відносять 
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розвиток демократії, стабільність політичної системи, поширеність корупції тощо; до 
других – екологічна ситуація, доступ до питної води [13, с. 47–57]. 

З появою української трудової міграції виникає потреба у застосуванні теорії 
діаспорних та міграційних мереж. Мережі в контексті географії є просторовим 
феноменом. Такі мережі об‟єднують мігрантів із родичами, друзями або земляками 

на батьківщині, за їх допомогою отримують інформацію про умови міграції, праці, як 
знайти житло, отримати правову допомогу тощо [12, с. 197–198]. 

В умовах глобалізації етнічна міграція характеризується розселенням етнічних 
груп не в одній, а як мінімум у декількох країнах, а формуванням діаспор, земляцтв, 
середовищ співвітчизників збільшує етнокультурне розмаїття в приймаючих 

країнах [11, с. 168–171]. 
На етногеографічні процеси в українській діаспорі впливають ступінь взаємодії 

етносів, а економічні, культурні, мовні, релігійні відмінності можуть їх сповільнювати  
або пришвидшувати. Важливий вплив на етногеографічні процеси має етнічна  та 
імміграційна політика, міжнародні відносини країни походження та призначення. 

Дослідження етногеографічних процесів, які відбуваються в українській діаспорі 
дасть змогу максимально точно відобразити їх стан.  

На перебіг етногеографічних процесів в українській діаспорі мають вплив три 
групи чинників: 1) чинники, що ведуть до міграції та появи українських діаспор; 
2) чинники, що впливають на розселення української діаспори; 3) чинники, що 

впливають на етногеографічні процеси в українській діаспорі  (табл. 1). 
Таблиця 1 

Чинники, що впливають на етногеографічні процеси* 
 

Чинник Складники чинника 

Міграція та поява 
української діаспори 

Економічні 
Політичні 

Географічне положення 

Поінформованість мігрантів про умови міграції 

Розселення української 
діаспори 

Природні умови, якщо міграція відбувається у сільську 
місцевість 
Наявність робочих місць у містах 

Етнічна політика (політичне життя) країн, які приймають 
мігрантів 
Умови доступу до країни 

Умови переселення 
Отримання громадянства, дозволу на працю 

Заселення у райони, де вже є сформовані середовища 
мігрантів-співвітчизників 

Вплив на 
етногеографічні процеси 

в українській діаспорі 

Близькість до країни-походження 

Етнічна та міграційна політика країн прийому 
Взаємовідносини країни, де сформоване середовище 
зарубіжних українців та країною походження  

* Складено автором.  
 

Українським діаспорам у країнах світу притаманні процеси етнічної асиміляції. 
Варто розрізняти природну й насильницьку асиміляцію. Природна асиміляція 
виникає при безпосередньому контакті етносів, обумовлена соціально-економічним 

розвитком тієї чи іншої країни. Насильницька асиміляція – це прояв цілеспрямованої 
державної етнічної політики, метою якого є знищення певного етносу нефізичним 

способом. Одним із найкращих прикладів насильницької асиміляції є заборона 
використання мови чи релігії. Насильницьку асиміляцію варто відрізняти від 
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примусової, яка характерна для мігрантів у розвинутих країнах, де швидка 
асиміляція мігрантів є умовою їх успішної соціальної та економічної адаптації. 

На швидкість асиміляційних процесів впливають такі чинники: чисельність 
асимільованої групи; соціально-правовий стан мігрантів; характер розселення 

мігрантів; родинний стан асимільованих; час перебування в асимільованому 
середовищі; частота вступу в змішані шлюби; рід занять асимільованої групи; 
наявність/відсутність контактів з історичною батьківщиною; господарські зв‟язки з 

титульним етносом; близькість асимільованих й асимілюючих за мовою, культурою, 
релігією; рівень етнічної самосвідомості; відношення до асимільованої групи 

титульного етносу; співвідношення рівнів культури асимільованої меншості й 
асимілюючої більшості [3, с. 94]. 

Трансформаційні процеси української діаспори переважно пов‟язані з 

прискореною асиміляцією, яка стимулюється, по-перше, проголошенням 
незалежності України, що призвело до втрати місії української діаспори. По-друге, 

це розчарування представників західної діаспори відсутністю успіхів у економіці, 
політиці. По-третє, асиміляція обумовлюється зміною поколінь. По-четверте, 
незацікавленість урядовців у Росії, Польщі, Словаччині, Румунії та інших 

країнах розвитком українських діаспор [1, с. 30]. 
Іншим етногеографічним процесом, який відбувається в українській діаспорі, є 

етнічна сепарація. Під дією природних та штучних чинників частина діаспори 
перестає ідентифікувати себе з основним етносом і наголошує на своїй етнічній 
відмінності. Виникнення та перебіг цих процесів є результатом етнічної політики 

країни проживання, яка втілюється у підтримці діяльності товариств, організацій 
метою діяльності яких є розкол української діаспори. Яскравим прикладом можуть 

послугувати результати останніх переписів населення в Росії, Польщі, Словаччині, 
Румунії, Угорщині, меншою мірою – Білорусі. Через агресивне ведення політики 
серед переліку національностей з‟явилися русини, лемки, поліщуки, козаки.  

Міграції населення здійснюють значний вплив на етногеографічні процеси, які 
відбуваються, як у країні вибуття, так і в країні прибуття. Це відображається у зміні 

етнічного складу населення на цих територіях. На етногеографічні процеси в 
українській діаспорі впливають три групи факторів: міграція населення, фактор 
розселення, близькість до країни походження, політичні зв‟язки між країною 

проживання та походження. 
Фактично значний вплив на етногеографічні процеси в українській діаспорі 

здійснюють вибір країни призначення, відкритість кордонів, транспортна доступність, 
можливості для заробітку чи професійного росту в країні призначення, наявність у країні 
призначення родичів, друзів чи вже сформованих середовищ співвітчизників тощо. 

Для більш глибокого розуміння можливих шляхів розвитку української діаспори 
методологічно важливим є розмежування змістовних відмінностей понять 

«асиміляція» та «інтеграція». Під асиміляцією розуміють втрату однією частиною 
соціуму своїх відмінних рис і їх заміну на запозичені в іншій частині. Загалом, 
відбуваються етнокультурні зміни в національній самосвідомості певної соціальної 

групи, що раніше представляла іншу спільність стосовно мови, релігії чи культури. 
Відмінним за своєю суттю є поняття «інтеграція», тобто поєднання, 

взаємопроникнення, що є процесом об‟єднання будь-яких елементів в одне ціле, 
взаємозближення й утворення взаємозв‟язків. 
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Особливості сучасної демографічної ситуації в Сербії 
 

                                                     Роботу виконано на кафедрі країнознавства 
і міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки 

 
Розглянуто особливості протікання сучасних демографічних процесів у Сербії. 

Проаналізовано динаміку чисельності населення, показники народжуваності, смертності й 
природного приросту населення за післявоєнний період, розглянуто особливості 
природного й механічного руху населення на початку ХХІ ст. Виявлено просторові 
відмінності й диспропорції в процесах природного відтворення населення регіонів Сербії та 
основні проблеми сучасного демографічного розвитку країни.  

Ключові слова: Сербія, відтворення населення, народжуваність населення, 

смертність населення, природний приріст, зовнішні міграції, міграційний приріст населення.  
 
Lazhnik V. Y. Features of the Current Demographic Situation in Serbia.  Features 

running nowadays demographic processing in Bulgaria are considered. Dynamics of inhabitants, 
index of fertility, index of mortality and population growth during postwar period are analyzed, 
features unlabored  and mechanical population movement on the beginning XXI century is 
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reviewed. Spatial differences and imbalances in processing of population reproduction in Serbian 
regions and the main problems actual demographic development in the country are detected.  

Key words: Serbia, population reproduction, fertility, mortality, population growth, external 

migration, migration of the population growth.  

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасна демографічна 

ситуація в багатьох країнах Південно-Східної Європи характеризується зменшенням 
чисельності й рівня народжуваності населення, значним міграційним його відтоком, 

що зумовлює посилення депопуляційних процесів і процесів старіння націй. 
Постюгославські країни регіону нині переживають важку демографічну кризу через 
деструктивні демографічні й міграційні процеси в останні 25 років, що в перспективі 

посилить проблему нестачі трудових ресурсів. Серед країн регіону особливо 
виділяється Сербія, де ця криза є найбільш вираженою через складну ситуацію з 

низьким природним приростом населення й значним його міграційним відтоком. 
Тому виявлення особливостей сучасного демографічного розвитку цієї країни є 
актуальним науковим питанням у контексті демографічного розвитку нашої держави, 

яка перебуває в такій же ситуації, як і Сербія.    
Аналіз останніх публікацій цієї проблеми. Дослідження особливостей 

демографічного розвитку Сербії переважно здійснюють сербські науковці. Сучасна 
демографічна ситуація в Сербії аналізується в працях таких сербських учених, як   
Д. Вручініч [6],  І. Маринковіч [9], С. Мішовіч [10], В. Нікітовіч [16], Г. Пенєв [11; 18; 19; 22], 

Й. Предойєвіч-Деспіч [21], М. Рашевіч [13; 22] та ін. Серед них особливо 
виділяються праці Горана Пенєва, присвячені сучасним демографічним і 

міграційним процесам у Сербії. Зокрема, Горан Пенєв вивчав особливості 
демографічної ситуації в Сербії з 1991 до 2002 рр. на основі порівняння результатів 
переписів населення [18]. Результати переписів населення 2002 і 2011 рр. 

аналізувалися також у демографічних оглядах і працях Г. Пенєва та І. Маринковича 
[11]. Демографічний розвиток столиці Сербії Белграда на початку ХХІ ст. Г. Пенєв 
розглянув разом із М. Рашевіч [22]. Мар‟яна Рашевіч проаналізувала особливості 

демографічного розвитку Сербії за часів існування соціалістичної Югославії 
протягом 1950–1991 рр., а також проблеми старіння населення країни [13; 14].              

Г. Пенєв разом із Й. Предойєвіч-Деспіч розглянули також просторові аспекти 
еміграційних процесів у Сербії на початку ХХІ ст. [19]. Йєлена Предойєвіч-Деспіч 
дослідила сучасні міграційні процеси в Сербії й виявила три зони притягування 

сербських емігрантів [21]. Душан Вручініч в одній із своїх праць проаналізував 
демографічні втрати Сербії під час війн у ХХ ст. [6], а С. Мішовіч зробив детальний 

аналіз динаміки природного приросту населення Сербії після Другої світової війни й 
показав його наслідки для подальшого демографічного розвитку країни [10]. 
Демографічні перспективи Сербії розглянуто в працях В. Нікітовіча [17] та інших 

учених. Сучасні демографічні процеси розглядаються також у працях інших 
сербських учених, де аналізується динаміка чисельності населення, основні 

демографічні показники його відтворення, специфіка міграційних процесів, 
зайнятості населення, демографічні тенденції у міжпереписний період тощо. Проте 
у сучасній українській країнознавчій, демографічній і географічній літературі 

демографічна ситуація в Сербії поки що висвітлена слабко. Переважно 
публікуються розрізнені статистичні дані по країні в контексті демографічних 

процесів у країнах Європи, а також порівняно з деякими країнами Центрально-
Східної Європи. Зовсім відсутні публікації, де б окремо й детально аналізувалася 
сучасна демографічна ситуація в Сербії. Недостатня розробленість цієї наукової 

проблеми в просторовому аспекті у вітчизняній країнознавчій літературі зумовила 
вибір теми дослідження та структуру  викладу його результатів.  
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Мета цього дослідження – проаналізувати особливості протікання сучасних 

демографічних процесів у Сербії. Основні завдання публікації: 

– розглянути особливості демографічного розвитку Сербії в післявоєнний 

період; 
– виявити характерні риси відтворення населення Сербії на сучасному етапі її 

розвитку; 
‒ з‟ясувати роль демографічних і міграційних процесів у динаміці населення 

країни; 

– виявити просторові відмінності у протіканні демографічних процесів у Сербії 
тощо.   

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Сербію відносять до невеликих за чисельністю населення країн світу. 
На початок 2015 р. за цим показником вона займала 103 місце серед країн світу [3]. 

Динаміка чисельності населення країни характеризується такими ж тенденціями, як і 
в більшості країн Центрально-Східної Європи.  

Демографічна ситуація в колишній Югославії після Другої світової війни 

характеризувалася різким  зниженням смертності (з 13 ‰ у 1950 р. до 8–9 ‰ – у 
кінці 1970-х років, 7–8 ‰ – на початку 1980-х рр.). Це було зумовлене багатьма 

факторами – урбанізацією, зростанням добробуту та рівня охорони здоров‟я 
населення, підвищенням рівня зайнятості жінок у суспільному виробництві тощо. 
Водночас знижувався рівень народжуваності населення, тому природний приріст 

населення зменшився з 17,2 ‰ у 1950 р. до 9,3 ‰  у 1977 р. Незважаючи на 
зниження темпів природного приросту, населення країни в 1970–1980 рр. зростало 

щорічно на 20 тис. осіб. На початку 1980-х рр. найвищий приріст населення 
відмічався в сербському автономному краї Косово і Метохія (28 осіб на 1 тисячу  
жителів), а найнижчий – у розвинутих Словенії, Хорватії та Центральній Сербії             

(4–6 осіб). 
Після розпаду югославської федерації демографічні процеси в новоутворених 

суверенних республіках продовжували мати стійку тенденцію до зниження темпів 
природного приросту. Значний вплив на динаміку чисельності населення в 1990-ті 
рр. мали боснійська й косовська етнополітичні кризи, військові дії в Боснії і 

Герцеговині, натовська операція в Косово, які зумовили значний відтік населення з 
районів, де відбувалися воєнні дії, появу значної кількості біженців. У кінці 1990-х 

років та перед розпадом СРЮ населення зросло в Сербії, Чорногорії й Словенії, а в 
Хорватії, Македонії й, особливо, в Боснії і Герцеговині зменшилося внаслідок 
депопуляційних та міграційних процесів у зв‟язку з бойовими діями в 1992–1995 рр. 

За деякими оцінками, у 1990-х рр. Сербію покинуло близько 300 тис. осіб й у 2000 р. 
чисельність населення Союзної Республіки Югославії становила 10,682 млн осіб (у 

т. ч. в Сербії (включаючи Косово) – 9,982 млн  і Чорногорії – 0,680 млн осіб.  
На початку ХХІ ст. демографічна ситуація в більшості постюгославських 

республіках загалом продовжувала погіршуватися через зниження рівня 

народжуваності й збільшення міграційного відтоку населення. Однак у  
постюгославських країнах демографічні процеси протікали неоднаково. Якщо в 

Словенії, Македонії, Чорногорії й Косово протягом 2000–2014 рр. загалом 
домінувала тенденція до росту чисельності населення, то в Сербії, Хорватії та 
Боснії і Герцеговини, навпаки, відбувалося його зменшення.     

Найгірша демографічна ситуація серед постюгославських республік склалася в 
Сербії, де відбулося значне зменшення чисельності населення під впливом 

бурхливих історичних подій 1990-х рр. і через низький рівень народжуваності, 
від‟ємний природний приріст та міграційний відтік населення за кордон. Протягом 
останніх 20 років динаміка загальної чисельності населення Сербії мала негативну 
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тенденцію до постійного його зменшення через те, що смертність значно 
переважала народжуваність Якщо в країні в 1995 р. проживало 7,74 млн осіб             

(рис. 1), то на початок 2015 р. його чисельність зменшилася до 7,114 млн осіб.  
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення Сербії у 1948–2014 рр. 

 

У період між двома останніми переписами (2002–2011 рр.) населення 

Сербії скоротилося на 4,1 % (-311 139 осіб) через негативний природний 

приріст і від‟ємне міграційне сальдо [15]. За даними останнього перепису 
населення, проведеного в жовтні 2011 р., його чисельність становила 

7 186 862 осіб. При цьому слід враховувати, що не було враховано населення 

Косово і Метохії й албанців Південної Сербії, які бойкотували перепис, й тому 

статистичні дані не відповідають реальній чисельності населення країни [9; 11]. В 
наступні роки чисельність населення продовжувала зменшуватися. Так, середньо-

річна найбільша кількість населення у 2014 р. була зосереджена в регіоні Шумадія і 
Західна Сербія (1988 тис. осіб проти 2013 тис. осіб за переписом 2011 р.), тоді як у 
Воєводині вона становила 1902 тис. осіб і Белградському регіоні 1675 тис. осіб, а 

найменше – в регіоні Південна та Східна Сербія (1567 тис. осіб). У шести округах 
країни проживає 50 % населення країни. Депопуляція населення є більшою на 

півдні країни, ніж на півночі. Регіон Південної Сербії (за класифікацією NUTS-1) в 
шість разів інтенсивніше втрачає населення, ніж Північна Сербія. Тільки в 
Белградському регіоні за міжпереписний період населення збільшилося (на близько 

50 тис. осіб), тоді як в інших регіонах воно зменшилося.  
У розрізі округів Сербії тільки три з них мали загальний позитивний приріст 

населення (Белградський, Раський, Південно-Бачський). Найбільше зменшення 
чисельності населення за міжпереписний період зафіксовано в Борському, 
Топліцькому, Заєчарському й Піротському округах (на 10–15 %) [9]. Найменша 

середньорічна кількість населення у 2014 р. зафіксована в Топліцькому окрузі            
(88,5 тис. осіб або 1,2 % населення Сербії) й Піротському окрузі (89,2 тис. осіб, або 

1,3 %). Водночас, в Белградському окрузі було сконцентровано 23,5 % усього 
населення Сербії. На муніципальному рівні найбільший загальний приріст 
населення за міжпереписний період зафіксовано в муніципалітетах Нові -Сад            

(38 тис. осіб) і Старі Град (17 тис. осіб), тоді як  у муніципалітетах Лесковац і Сомбор 
населення зменшилося, відповідно, на 14 і 11 тис. осіб. Основною причиною 

депопуляції населення є низький рівень народжуваності й надзвичайно високий 
рівень смертності населення.   
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Останнім часом Сербія має один із найгірших від‟ємних темпів росту населення 
серед країн світу (-0,46 %), займаючи у відповідному рейтингу країн на середину 
2015 р. 222 місце із 233 [20]. Слід зауважити, що останнім часом темпи зменшення 

чисельності населення дещо зменшилися через зменшення міграційного відтоку та 
стабілізації рівня народжуваності населення (рис. 1). 

Сербія перебуває в демографічній кризі з початку 1990-х рр., особливо вона 
посилилася в період міжетнічного албано-сербського конфлікту та після 
відторгнення краю Косово від Сербії у 1999 р. Саме в 1999 р. коефіцієнт  

народжуваності населення в Сербії зменшився до 9,6 ‰, що в майже в три рази 
менше, ніж у 1950 р., коли було досягнуто найвищого рівня народжуваності за 

післявоєнний період (27,4 ‰). Із початку ХХІ ст. в Сербії відбулося деяке зменшення 
рівня народжуваності населення й збільшення рівня смертності, що зумовило 
негативний природний приріст із наростаючою тенденцією (рис. 2). Якщо у 2002 р. 

коефіцієнт народжуваності населення становив 10,4 ‰, то до 2011 р. він зменшився 
до 9,0 ‰, досягнувши історичного «мінімуму» за весь післявоєнний період. У 
наступні роки він дещо зріс – до 9,3 ‰ у 2014 р. [15, с. 35]. Поточні рівні 

народжуваності населення на 35 % нижчі, ніж це потрібно для простого відтворення 
населення, оскільки загальний коефіцієнт жіночої фертильності становить                 

1,44 дитини на одну жінку, що є одним із найнижчих показників у світі.  
 

 
 

Рис. 2. Динаміка природного руху населення Сербії в 1961–2014 рр. 

 

Рівень смертності населення в Сербії з початку 1960-х рр. мав загальну 

тенденцію до росту, досягнувши свого післявоєнного історичного «максимуму» в 
2005 р. (14,3 ‰) (рис. 2). Надалі він дещо зменшився, проте до сьогодні 
залишається досить високим, порівняно з іншими європейськими країнами (понад 

14 ‰ останнім часом). Так, за оцінками Книги фактів ЦРУ, Сербія у 2009 р. за 
показником коефіцієнта смертності населення випереджала серед європейських 

країн тільки Росію, Україну, Болгарію і Білорусь (13,86 ‰) [4]. У 2014 р цей показник 
становив 14,2 ‰ [15, с. 35]. 

Високий рівень смертності й низький рівень народжуваності населення значно 
вплинули на природний приріст населення Сербії. Починаючи з 1953 р., коли 
коефіцієнт природного приросту населення становив 15,3 ‰, у Сербії 
спостерігається постійна негативна тенденція до його зменшення. У 1992 р. цей  
показник уперше досяг від‟ємного значення (-0,8 ‰) [15] й надалі він зменшувався 
досить високими темпами, досягнувши в 2011 р. свого історичного негативного 
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«мінімуму» (-5,2 ‰) після Другої світової війни. У наступні роки цей коефіцієнт 
дещо зменшився й у 2014 р. становив -4,9 ‰ [15, с. 35].   

На темпи чисельності росту населення Сербії значний вплив здійснюють 
міграційні процеси. Особливо на початку 1990-х рр. міграції значно впливали на 
динаміку чисельності населення постюгославських республік, а найбіль ше Сербії, 
Боснії і Герцеговини та Хорватії. Під час розпаду Югославії військові дії зумовили 
появу значної хвилі біженців сербської національності з цих країн. Зокрема, у            
1994 р. на території Союзної Республіки Югославії перебувало понад 180 тис. 
біженців і переміщених осіб із Хорватії [5]. У 1995 р. після війни в Боснії і 
Герцеговині до 250 тис. сербів стали біженцями. Притік біженців створив в Сербії 
напружену гуманітарну обстановку. Також під час косовського етнополітичного 
конфлікту значна частина неалбанського населення краю залишила край Косово і 
Метохію. Рятуючись від бомбардувань, із Косово виїхало також близько 790 тис. 
албанців. Більша частина з них перебралися в Албанію або Македонію, проте 
частина знайшла притулок у Сербії й Чорногорії. В 2000 р. кількість осіб, які 
залишили край Косово, становила понад 200 тисяч. У 2001 р. в СРЮ було 
проведено перепис біженців. Усього в Югославії тоді нараховувалося 452 тис. осіб, 
із яких 63 % були із Хорватії, інші – з Боснії і Герцеговини [8]. З моменту прибуття на 
територію Сербії багато біженців отримали громадянство, або через деякий час 
повернулись у Хорватію та Боснію і Герцеговину. У 2012 р. на території Сербії 
перебувало 97 тис. біженців і 236 тис. внутрішніх переселенців із території Косово 
[1]. Отже, Сербія залишається першою країною в Європі і входить у першу п‟ятірку 
країн світу з найбільшими проблемами з питань біженців і мігрантів.  

Окрім притоку біженців, у Сербії протягом 1990-х рр. чітко проявлявся процес 
значної еміграції населення. За деякими оцінками, Сербію в 1990-ті рр. покинуло 
близько 300 тис. осіб, приблизно 20 % з яких мали вищу освіту. Якщо у 1990 р. 
коефіцієнт чистої міграції населення становив +8,51 ‰ (максимальне значення за 
останні 40 років), то у 2000 р. він досяг найбільшого від’ємного значення                   
(-6,4 ‰). На початку ХХІ ст. еміграційні потоки дещо зменшилися й коефіцієнт чистої 
міграції почав зростати й у 2005 р. становив -4,91 ‰ [2]. У наступні роки обсяги 
еміграції ще зменшилися, проте через низький рівень народжуваності та еміграцію 
молоді Сербія входить у десятку країн світу з найбільшим середнім віком населення 
(понад 42 роки), а через негативні темпи росту населення займає передостанні 
місця в рейтингу країн світу за темпами росту населення. Водночас Сербія 
виділяється серед східноєвропейських країн значною кількістю іммігрантів (біженці, 
трудові мігранти, переміщені особи). За даними перепису населення 2011 р., на 
території Сербії загалом перебувало 688 тис. мігрантів із республік колишньої 
СФРЮ, а також 62,6 тис. мігрантів із інших країн світу [15, c. 45]. Серед цих мігрантів 
277,9 тис. були трудовими іммігрантами, що становило 3,9 % від усього населення 
країни [7].  У 2015 р. Сербія зазнала значного напливу біженців із Сирії, Афганістану 
та інших країн Азії та Африки, ставши перевалочним пунктом на їх шляху до країн 
Європейського Союзу, що ще більше загострило демографічну ситуацію в країні й 
зумовило проблеми в двосторонніх відносинах із сусідніми країнами (особливо з 
Угорщиною) в питанні надання притулку цим біженцям.  

У статево-віковій структурі населення Сербії помітні вікові відмінності, 
зумовлені перебігом демографічних процесів у післявоєнний період, динамікою 

природного приросту населення й значним впливом міграційних процесів. У 
статево-віковій піраміді населення країни характерним є звуження у молодих 
вікових групах населення, що пов‟язано зі значним зниженням рівня народжуваності 

населення в останні 15 років у країні. Так, у населенні Сербії найчисленніший 
контингент чоловіків і жінок припадає на вікові групи населення від 45 до 60 років, 

що пов‟язано з демографічним «вибухом» 1950–1960-х рр. у колишній Югославії. У 
молодших вікових групах спостерігається зменшення чисельності чоловіків і жінок 
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через зменшення рівня народжуваності населення в  останні 20 років. У віці старше 

65 років особливо помітний «провал» у статево-віковій піраміді населення Сербії 
через низькі показники природного приросту населення в першому десятиріччі після 

Другої світової війни. Негативною тенденцією є зростання медіанного віку 
населення країни, що свідчить про процес старіння сербської нації. Середній вік 
населення в Південній і Східній Сербії в 2011 р. становив  43,3 років, тоді як у 

Воєводині й Белградському регіоні він був нижчим (41,8 років) [9]. У 2014 р. 
медіанний вік усього населення країни становив 42,6 років (у чоловіків – 41,2 років, у 

жінок – 43,9 років, тоді як у 2002 р. він становив 40,2 років Водночас, індекс старіння 
населення (відношення чисельності населення у віці 60 років і більше до 
чисельності молодого населення у віці 0‒19 років) збільшився із 99,1 % у  2002 р. до 

133,2 % у 2014 р. [12; 15]. 
У статевій структурі населення Сербії, як і в більшості постюгославських країн, 

жіноче населення переважає над чоловічим (за винятком Косово та Македонії), що є 
наслідком Другої світової війни, післявоєнних демографічних процесів та військових 
дій під час міжетнічних конфліктів. У Сербії на 100 чоловіків припадає 102 жінки, а 

частка жінок, за даними перепису 2011 р., становила 51,3 %. Чоловіки складають 
більш чисельну когорту у вікових групах від 0 до 40‒44 років, тоді як жінки домінують 

в старших вікових групах, починаючи з 45–49 років. Тільки в трьох округах Сербії 
(Піротський, Топліцький і Пчіньський) чоловіків нараховується більше, ніж жінок [9]. 
Отже, у статево-віковій структурі населення Сербії помітні диспропорції у вікових 

групах та певна просторова диференціація розподілу жіночого й чоловічого 
населення, що залежить від його віку й домінуючих міграційних процесів. 

У статево-віковій структурі населення Сербії розподіл часток працездатного й 
непрацездатного населення має також свої особливості та відмінності. В останні 
десятиріччя загальною тенденцією є зменшення частки осіб віком до 15 років та 

збільшення частки осіб, старше 65 років, особливо серед жінок. Так, у 2012 р. частка 
молодого населення скоротилася до 15,1 % проти 16,1 % у 2001 р. У 2014 р. вона 

зменшилася до 14,4 % [12]. У міських поселеннях при загальному невисокому рівні 
урбанізації в країні (59,9 %) середній вік міського населення молодший на 2,4 роки 
від сільського населення. У містах індекс старіння населення у 2014 р. становив 

121,5 проти 151,4 у сільській місцевості. Водночас, частка осіб пенсійного віку 
зросла (з 16,6 % у 2001 р. до 18,2 % у 2014 р.). Це зумовлює збільшення 

демографічного навантаження на осіб працездатного віку. У розрізі округів 
найменша частка осіб пенсійного віку зафіксована в Раському окрузі (14,3 %) при 
частці молодого населення в 19,1 %. У Піротському й Заєчарському округах у        

2011 р. досить високою була частка осіб старше 65 років (24,2 і 22,5 %, відповідно), 
тоді як частка молодого населення була найнижчою у країні (11,5 і 12,0 %, 

відповідно). Найбільша частка працездатного населення характерна для Белграда 
(69,6 % у 2011 р.), а найнижча для регіону Південної та Східної Сербії (66,8 %) [9]. У 
2014 р. в Заєчарському окрузі частка осіб старше 65 років була найвищою в Сербії  

(25,5 %) при  найменшій частці молодого населення по країні (11,5 %). Найменша 
частка осіб пенсійного віку зафіксована в Пчіньському окрузі (14, 3 % у 2014 р.) [12].   

Середня очікувана тривалість життя населення в Сербії є досить високою з 
постійною тенденцією до збільшення вікового цензу. У 2000 р. тривалість життя в 
постюгославських республіках (окрім Косово) коливалася від 71,5 років (Боснія і 

Герцеговина) до 75,5 років (Чорногорія). У Косово вона становила в середньому для 
обох статей менше 65 років. У наступні роки тривалість життя населення республік 

постійно зростала, що пов‟язано з підвищенням життєвого рівня населення й рівня 
соціально-економічного розвитку країн. До 2012 р. показники середньої очікуваної 
тривалості життя збільшилися. Середня очікувана тривалість життя жінок у Сербії у 



 131 

2014 р. становила 77,7 років, а чоловіків ‒ 72,6 років [15, с. 35], що на 6–8 років 

менше, ніж у середньому по ЄС. Сербія має також менші показники тривалості 
життя населення, ніж інші постюгославські республіки (менше тільки Косово й 

Македонія), що зумовлено складною демографічною ситуацією в країні.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сучасні 

демографічні процеси в Сербії мають негативну тенденцію, оскільки демографічна 
ситуація в країні носить різноплановий характер зі значною просторовою 
диференціацією показників демографічного розвитку та загальною тенденцією до 

старіння сербської нації та її депопуляції через зниження темпів росту загальної 
чисельності населення та рівня його народжуваності й природного приросту. 

Демографічні втрати населення й старіння сербської нації змушують владні 
структури країни приділяти значну увагу демографічній політиці, спрямованій на 
взаємодію різних міністерств і відомств. Уряд країни намагається зосередити увагу 

на підвищенні рівня народжуваності населення, зниженні дитячої смертності, 
боротьбі з неграмотністю, а також прийняти заходи щодо зменшення еміграційного 

відтоку населення,вирішення проблем біженців і мігрантів. Перспективи подальших 
досліджень пов‟язані з детальнішим аналізом демографічної ситуації в регіонах й 
округах Сербії, виявленням причин наявності регіональних диспропорцій у процесах 

відтворення населення країни. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку 

суспільства дослідження демографічних процесів окремої кра їни є одним із 
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важливих завдань країнознавчої науки, адже вони становлять частину комплексної 
країнознавчої характеристики певної країни. 

Висвітлення цих процесів є метою досліджень багатьох вчених, проте в 
українській науці недостатньо приділена увага кра їнам, які порівняно нещодавно 
стали повноправними суб'єктами міжнародних відносин та окремим об'єктом 

країнознавчих досліджень, здобувши свою незалежність. До таких країн належить і 
Чорногорія, яка є однією наймолодших держав не лише Центрально -Східної 

Європи, а й світу. 
Аналіз останніх публікацій з цієї проблеми. Аналіз демографічної ситуації в 

Чорногорії становить предметну частину дослідження переважно чорногорських та 

сербських науковців. Особливе значення мають щорічні публікації Статистичного 
бюро Чорногорії, де розглядаються основні статистичні дані стосовно 

демографічних процесів країни. У 2011 р. в Чорногорії був проведений другий 
загальнодержавний перепис населення, дані якого є важливим джерелом для 
детальнішого висвітлення цієї теми дослідження. В українській науковій літературі 

загалом відсутні напрацювання з цієї тематики, що зумовило потребу в проведенні 
цього дослідження. Тому метою дослідження є аналіз сучасної демографічної 

ситуації та особливостей протікання демографічних процесів у Чорногорії.   
Основними завданнями дослідження є: 

 розглянути особливості демографічного розвитку населення Чорногорії у різні 

періоди її існування (до здобуття незалежності та після);  

 виявити характерні риси відтворення населення Чорногорії на сучасному 

етапі; 

 охарактеризувати сучасну вікову, статеву й сімейну структури населення;  

 з'ясувати роль міграційних процесів у динаміці населення країни.  
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Чорногорію відносять до невеликих за чисельністю населення країн 

світу. У 2014 р. за цим показником вона зайняла 167 місце серед усіх країн світу 1. 

За даними Статистичного бюро Чорногорії, станом на середину 2014 р. кількість 

населення країни становила 621 810 осіб 8.  

На початку Другої світової війни чисельність населення Чорногорії становила 

422 тис. осіб, а уже в 1948 р. воно зменшилося майже на 50 тис. осіб до показника 
377 305 тис. осіб, що було наслідком воєнних дій. Проте, незважаючи на численні 

людські втрати, у наступні роки почала проявлятися тенденція до збільшення 
кількісного складу населення в середньому на 3060 тис. осіб щорічно (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Динаміка чисельності населення Чорногорії у 19481991 рр.* 
 

Рік 1941 1948 1953 1961 1971 1981 1991 
Кількість населення,  

осіб 
422 000 377 305 419 950 471 994 529 604 584 310 615 035 

Кількісні зміни, осіб - -44 695 +42 645 +52 044 +57 610 +54 706 +30 725 
* Складено за: 6. 

 
У 2003 р. було досягнуто найвищого історичного показника чисельності 

населення Чорногорії – 673 094 осіб, коли вона ще перебувала у складі союзної 

держави із Сербією. У 2006 р. після отримання Чорногорією незалежності кількість 
населення становила близько 624 тис. осіб, а уже у 2008 р. цей показник сягнув 

628 804 осіб. За два роки чорногорців стало більше майже на 5 тис. осіб. Проте уже 
у 2011 р. статистика засвідчила зменшення чисельності населення, адже 



 134 

Статистичне бюро Чорногорії надало інформацію про те, що у країні проживає 
620 029 мешканців. Його кількість зменшилась на 8 тис. осіб.  

Слід відзначити, що для динаміки чисельності населення Чорногорії у різні 

періоди її існування характерними були дві тенденції. По-перше, інтенсивне 
збільшення чисельності населення з 1953 р. до 1991 р., коли Чорногорія перебувала 

у складі Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії. По-друге,  зменшення 
чисельності населення стало очевидним у 2006 р. та у наступні роки, коли 
Чорногорія стала самостійною державою й разом із незалежністю отримала низку 

соціально-економічних проблем, які віддзеркалилися на кількісному складі 
населення країни. Попри це, чорногорські демографи вважають, що до 2035 р. 

населення Чорногорії може зрости до 730 тис. осіб.  
Важливим демографічним показником є приріст населення, який прямо 

впливає на його динаміку. Станом на 2014 р. для Чорногорії характерним був 

додатній природній приріст населення, який становив +2,4 ‰. Проте у Чорногорії 
помітні різкі диспропорції й відмінності в рівнях народжуваності та смертності 

населення на регіональному рівні. Найнижче значення коефіцієнта народжуваності 
у 2014 р. зафіксоване у громаді Петніца (2,3 ‰). У 14 громадах значення цього 
коефіцієнта було нижчим за середньодержавний показник (12,1 ‰), проте 

здебільшого на 13 ‰. Найвищий рівень народжуваності населення мали громади 

Будва (15,8 ‰), Рожає (14,7 ‰) та столична громада Подгориця (13,8 ‰) 8. 

Середньодержавний показник народжуваності населення Чорногорії має 
тенденцію до збільшення, адже у 2006 р. він складав 11,8 ‰, у 2011 – 11,6 ‰, то у 

2014 р. він зріс на 0, 5 ‰ проти 2011 р. У 2011 р. найвищі показники народжуваності 
були зафіксовані у громадах Рожає (15,7 ‰), Подгориця (13,2 ‰) та Будва (12,2 ‰). 

Їх лідерство у процесах народжуваності по країні збереглось.  
Коефіцієнт смертності населення у 2014 р. становив 9,7 ‰. Найвищі його 

показники були зафіксовані у громадах Шавник (20,8 ‰), Плєвля (18,9 ‰), Жабляк 

(18,7 ‰). Показники смертності мають тенденцію до збільшення. Якщо у 2003 р. цей 
коефіцієнт дорівнював 9 ‰, то у 2006 р. уже 9,4 ‰ 8. Проте, незважаючи на 

збільшення коефіцієнту смертності, населення Чорногорії збільшуються за рахунок 
народжуваності, що дає змогу підтримувати стабільний додатній природній приріст.  

Процеси природного відтворення значно впливають на статево-вікову 
структуру населення. Безумовно, у Чорногорії домінує жіноче населення (50,6 %). 
Проте у статево-віковій піраміді населення помітні значні диспропорції, оскільки у 

вікових групах до 3034 років переважає чоловіче населення, а уже з 4044 років – 

повністю жіноче. Цікавим є той факт, що у Чорногорії народжується більше 

хлопчиків, оскільки на 100 новонароджених дівчаток у країні припадає                           
110 хлопчиків. Безумовно, у цьому плані Чорногорія належить до окремої групи 

країн, адже в ній не фіксуються загальносвітові тенденції, де дівчатка при 
народженні становлять більшість. Цей процес пояснюється досить негативним 
явищем. Відомо, що Чорногорія як патріархальна країна, де народження хлопчика є 

набагато радіснішою подією, ніж дівчинки, адже народився майбутній спадкоємець. 
Досить поширеними є аборти на ранніх стадіях вагітності, коли подружжя 

дізнається, що первістком буде дівчинка. 
У віковій структурі населення нині відбуваються деструктивні процеси, які 

свідчать про посилення процесів старіння чорногорської нації. Якщо у 2011 р. частка 

осіб у віковій групі старше 65 років становила 12,8 %, то у з 2014 р. вона зросла на 
0,7 % до показника 13,5 %. Процес старіння більш виражений у жінок, ніж у 

чоловіків. Частка жінок у віці старше 65 р. у 2014 р. становила 15,3 %, тоді як 
чоловіків – 11,5 %. Це пов'язано із високою смертністю чоловіків у старшому віці 8.  
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Кількість осіб, які не досягли 15-річного віку, у період між 20112014 рр. 

зменшилась із 19,2 % до 18,5 %. У 2014 р. у цій віковій категорії у кількісному 

вираженні переважали чоловіки (19, 5 %), жінок було менше на 2,5 %. 
Попри старіння чорногорського народу основною віковою категорією 

залишається працездатне населення у віці 1564 років, а це 67,9 % населення 

країни (2014 р.). Їх кількість зменшилась порівняно з 2011 р. усього на 0,3 %.  
Середня тривалість життя населення в Чорногорії має тенденцію до 

збільшення. Якщо у 20022004 рр. середня тривалість життя всього населення 

становила 74,5 роки (чоловіків – 71,7 років, жінок – 76,6 років), то у 2014 р. вона 

збільшилася до 76 років. Нині жінки в середньому проживають 78,1 років, а чоловіки 
– 73,9 років 2; 8. За мірками ООН, різниця у 35 років є допустимою, а для 

Чорногорії вона складає 4,2 років, проте існує загроза збільшення цього розриву між 
жінками та чоловіками у найближчі роки. 

Щодо сімейної структури населення, то слід зазначити, що у середньому на            
1 жінку репродуктивного віку припадає 1,7 дитини. Середній вік вступу у шлюб 
є дуже високим. Якщо у 1990 р. він складав 24,1 років для жінок і 28,8 для чоловіків, 

то станом на 2014 р. для жінок він складає 27,5 років, а для чоловіків – 30,9 років. 
Проте, незважаючи на високий шлюбний вік, загалом по країні кількість одружень 

переважає над кількістю розлучень. У 2014 р. цей показник склав 3537 одружень на 
584 розлучень. На 1000 одружених розлучуються 165,6 осіб 4. У середньому 

коефіцієнт одружень склав 5,7 ‰, а коефіцієнт розлучень – 0,9 ‰. 

Більшість жіночого та чоловічого населення станом на 2014 р. перебували у 
шлюбі, а це 54 % і 56 %, відповідно. Близько 34 % встигли уже розлучитись, а 33 % 

 ніколи не одружувались. Для жіночого населення високою є частка вдів (15 %), 

при цьому для чоловіків цей показник є низьким (3 %). Цей фактор знову 
підтверджує те, що однією із гострих демографічних проблем є смертність саме 
серед чоловічого населення. 

Середня густота населення Чорногорії є не дуже високою й  складає 44 особи 
на 1 кв. км. Більшість населення Чорногорії проживає у містах (64 %), решта віддає 

перевагу сільському типу життя (36 %). Найбільш заселеною є Подгориця, кількість 
населення якої складає близько 185 тис. осіб. Після неї йдуть міста Герцег Нові – 
80 тис. осіб, Нікшіч – 72 тис. осіб, Бієло Полє – 46 тис. осіб, Бар – 42 тис. осіб та 

Плєвля – 30 тис. осіб. А найменшими за чисельністю є такі громади Чорногорії, як 
Шавник – 2 тис. осіб, Плужіне – 3,2 тис. осіб, Жабляк – 3,5 тис. осіб, Андрієвиця – 

5 тис. осіб, Колашин – 8 тис. осіб 7. 

Характерними для Чорногорії є й міграційні процеси, які впливають на 

розселення та концентрацію населення загалом. У 2014 р. у міграційній статевій 
структурі переважали жінки (55 %), а  це 2301 осіб, а на чоловіків мігрантів 
припадало 45 %, тобто 1901 осіб. Середньодержавний міграційний коефіцієнт 

у 2014 р. становив 6,8 % 3; 8. 

Слід зазначити, що наінтенсивніше міграційні процеси в Чорногорії зафіксовані 
у період між 1990‒1999 рр., коли близько 42 тис. осіб прибули у країну на постійне 

місце проживання. Це були переважно біженці з Хорватії, Боснії і Герцеговини та 

Косово. 
У 2014 р. позитивний рівень міграційного приросту мали 5 громад – Подгориця, 

Будва, Бар, Улцинь і Тіват. У решти громадах спостерігався від'ємний міграційний 

приріст, при цьому найвищий він був у Шавнику 3. У 2008 р. у 7 громадах був 

позитивний міграційний приріст, а у 14 – негативний. 

У 2011 р. найбільша кількість іммігрантів прибула до Чорногорії із сусідньої 
Сербії (55 560 осіб), а також із Боснії і Герцеговини (21 849), Хорватії (8821), Косово 
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(8137), Німеччини (6608), Росії (2266), Македонії (2062), США (1945), Словенії 
(1667), Албанії (1546), Італії (1286) та Швейцарії (1092) 5. 

Недержавна організація «Euromost», яка здійснює моніторинг міграційних 
процесів у Чорногорії, відзначила, що велика кількість осіб виїжджає до країн ЄС 
з метою працевлаштування, здобуття вищої освіти або відновлення родинних 

зв'язків. Найпопулярнішою у цьому плані є Німеччина, а також Італія. Серед інших 
країн найчастіше чорногорці виїжджають до Сербії, Туреччини та Хорватії.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сучасна 

демографічна ситуація у Чорногорії є стабільною, оскільки за останні роки не 
відбулося кардинальних змін у чисельності населення країни. Проте це не є 

позитивним процесом, тому що в найближчі роки можуть почати наростати 
негативні депопуляційні процеси, які, насамперед, пов'язані зі старінням 

чорногорського народу та підвищенням середньої тривалості життя населення, 
високим шлюбним віком, що впливає на створення сімей та відповідно 
народжуваність. Гострою проблемою залишається смертність серед чоловічого 

населення. На порядку денному стоїть і проблема абортів, які негативно впливають 
на процеси народжуваності й реалізують так звану статеву дискримінацію у ще 

навіть ненароджених дітей. Ці процеси можуть вплинути на зменшення чисельності 
населення, тому на державному рівні повинна бути запроваджена ефективна 
демографічна політика, а також підтримка молодих сімей та доступ до якісної 

охорони здоров'я для усіх верств населення. Перспективи подальших досліджень 
пов'язані з детальнішим аналізом демографічної ситуації в громадах Чорногорії.  
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Актуальність теми дослідження. Демографічний чинник є одним із 

визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави, а 
проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати як першочергові 

інтереси держави, як фактор і, водночас, як результат її функціонування.  
Метою публікації є дослідження демографічної ситуації в Республіці 

Казахстан. 
Виходячи з основної мети, було сформульовано такі завдання: 

– визначити основні умови та чинники формування демографічної ситуації в 

Казахстані; 
– проаналізувати  основні демографічні показники в Казахстані; 

– показати  вплив демографічної політики на демографічну ситуацію в країні;  
– визначити проблеми та перспективи регулювання демографічної ситуації в 

Казахстані. 

                                                 
© Софіюк М. П., 2015 
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Результати дослідження. Швидкі зміни демографічної ситуації в світі кидають 

виклик усім державам. Гостро стоять ці проблеми й перед Казахстаном як країною з 
низькою народжуваністю та високою смертністю населення.  

Сучасна демографічна ситуація в Казахстані характеризується скороченням 
природного приросту населення, зниженням народжуваності, ростом смертності, 

скороченням очікуваної тривалості життя та іншими несприятливими факторами.  
З моменту отримання незалежності Казахстан зіткнувся з низкою проблем 

економічного та соціального характеру: складна економічна ситуація в умовах 

переходу до ринкової економіки, спад рівня життя більшості населення, різке 
зниження соціального захисту з боку держави й багато інших. На цьому фоні 

особливо гострим стало питання погіршення демографічної ситуації в країні.   
Чисельність населення Республіки Казахстан, за підсумками перепису 

населення 2009 р., становила 16004,8 тис. осіб, збільшившись на 1022,9 тис осіб. 

(на 6,8 %), порівняно з переписом 1999 р. Перші, попередні підсумки перепису були 
оголошені в квітні 2009 р. главою Уряду Казахстану Карімом Максімовим, при цьому 

чисельність населення складала 16 млн 305 тис., а частка казахів у населенні 
країни складала 67 % (близько 11 млн осіб). 1 вересня 2009 р. Президент 
Казахстану Нурсултан Назарбаєв у своєму зверненні до народу країни назвав нову 

оцінку частки казахів – 65 %. Згідно з результатами попередніх підсумків перепису, 
загальна чисельність населення країни склала 16004,8 тис. осіб, а частка казахів у 

загальній чисельності населення склала 63,1 %. Перепис зафіксував тенденцію до 
зростання числа жителів Казахстану, замінивши період падіння 2000 років [5].  

Скорочення частки неказахського населення країни пояснюється декількома 

причинами. По-перше, висока народжуваність серед сільських казахів (природний 
приріст складає понад 200 тис. осіб у рік). За спеціальною програмою репатріації в 
країну щорічно прибуває більше 100 тис. казахів, а загалом у суміжних країнах 

проживає понад 5 млн казахів (кожен третій казах лишився за межами казахського 
кордону). З 2010 р. влада Казахстану ввозить і розміщує в країні щорічно 100 тис. 

казахів [2]. Загалом за 30 років за програмою репатріації в країну повинні прибути як 
мінімум 3 млн казахів.  

По-друге, низька народжуваність інших етносів та їх еміграція з країни на 

історичну батьківщину. В результаті цього процесу протягом двох-трьох десятиліть 
питома вага казахів може складати 70‒80 % населення Казахстану, наблизившись 

до рівня сусідніх республік Середньої Азії, а росіяни, чисельність яких перед 
розпадом СРСР була порівняною з титульною нацією, остаточно займуть місце 

етнічної меншості. 
Як наслідок, етнічна структура Казахстану буде все більш азіатською, точніше 

тюркською, а конфесійно – мусульманською. Всі факти говорять про те, що до 

наступного національного перепису Казахстану в 2019 р., Казахстан буде 
мононаціональною та моноконфесійною країною [1].    

Зміна чисельності та етнічного складу населення Казахстану відбувалася, 
насамперед, завдяки міграційним процесам. Найбільш активно вони протікали в 
1939–1970 рр. Більше половини всіх проживаючих у кінці 1980-х рр. росіян 

Казахстан отримав саме в цьому часовому проміжку. В наступні роки динаміка 
чисельності росіян вже не така висока, демографічну ситуацію більшою мірою 

визначають казахи.      
Щоб не змінився кількісний і якісний склад населення країни, компетентні 

органи повинні контролювати зовнішню міграцію в Казахстані. Міграційна політика 

повинна бути справедливою, але жорсткою для порушників ззовні. Щільність 
населення сусідніх країн дуже висока порівняно з Казахстаном і саме через це 
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міграційний потік в країну буде йти; завдання Казахстану – контролювати цей потік, 
щоб він не виходив за рамки й не загрожував національній безпеці [3].    

При цьому щільність населення Казахстану залишається найнижчою на 

території СНД і, за даними на 2014 р., складає лише 6 осіб на 1 км2. Протягом усієї 
історії існування СРСР влада приховувала від власного народу демографічну 
правду. З кінця 1950-х рр. і до 1985 р. відомості про чисельність населення, про 

кількість народжених і померлих наводилися лише в спеціальних виданнях, однак 
дані про тривалість життя, дитячу смертність, а також число абортів на 100 жінок, як 

ніщо інше, відбивають суть – стан держави. 
За прогнозами міжнародних оцінок, чисельність населення в 2002‒2050 рр. в 

Казахстані скоротиться на 5 %. Починаючи з 1999 р., прослідковується зменшення 
чисельності населення до 2002 р. й поява тенденцій до збільшення в наступні       
роки [4]. 

На сучасному етапі демографічна ситуація в Казахстані характеризується 
такими основними факторами. 

Низькі показники народжуваності. Кількість дітей у казахських сім‟ях протягом 
останній років від покоління до покоління знижується. Це призвело до того, що  нині 
для республіки характерне звужене відтворення населення. Загалом, якщо ця 

тенденція не буде подолана, чисельність населення Казахстану буде зменшуватися 
[5]. Станом на 2013 р. показник народжуваності становить 22,7 народжених на          

1000 жителів.  
Обнадійливим вважається те, що сьогоднішнє молоде покоління потенційно 

хотіло б мати в своїх сім‟ях більше як дві дитини. Таким чином, при реалізації 

позитивного сценарію завдяки молодому поколінню Казахстан міг би повернутися 
до розширеного відтворення населення. 

Зберігається значний міграційний потенціал населення Казахстану. Зокрема, у 
випадку несприятливого розвитку подій, можна прогнозувати, що в найближчі               
5–7 років Казахстан залишить майже півмільйона осіб. Основні причини зовнішньої 

міграції знаходяться у взаємозв‟язку з соціально-економічними факторами та 
станом міжнаціональних відносин. 

Таким чином, при збереженні існуючих тенденцій прогноз розвитку 
демографічної ситуації в Казахстані є не повністю сприятливим. У казахському 
суспільстві існує стереотип: багатодітна сім‟я – бідна сім‟я. Казахстан стоїть перед 

необхідністю стимулювання та підвищення народжуваності, оскільки нація 
переступила поріг, який визначає її як старіючу. Однак, у Казахстані немає 

спеціальних державних пріоритетів для підняття в суспільстві ролі багатодітної сім‟ї. 
«Демографічна політика держави по відношенню до багатодітних сімей виглядає як 
політика соціального захисту від злиденності, пільги малі, так як у держави 

недостатньо коштів, у влади соціальні пріоритети – пенсіонери, біженці. Тим самим 
в суспільстві вигідно бути малодітної сім‟ї – це виграти економічно» [2].  

Статева структура населення характеризується переважанням чоловіків у віці 
до 40 років і переважанням жінок у віці після 40 років. Причина цьому – вища 
смертність серед чоловічого населення, ніж серед жіночого через споживання 

алкоголю й травматизм у підлітковому віці. Так, коефіцієнт смертності через 
«нещасні випадки, отруєння та травми» за 2013 р. серед чоловіків у віці від 16 до   

62 років у 4,8 раза перевищує аналогічний показники серед жінок, а через «хвороби 
системи кровообігу» цей показник у чоловіків у 3,18 раза вищий, ніж у жінок.  

У період 2006‒2013 рр. у Казахстані збереглася тенденція зростання 

смертності з 9,87 до 10,41 померлих на 1000 жителів. Очікувана тривалість життя за 
цей період має тенденцію до збільшення, однак при існуючому розриві за цим 
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показником майже в 12 років на користь  жінок збільшення також відбувається 
швидше у жінок. 

Демографічна ситуація, що склалася в республіці, характеризується 
тенденціями депопуляції: зниженням народжуваності, підвищенням смертності у 

всіх вікових групах, скороченням очікуваної тривалості життя.  Перспективи її 
подальшого розвитку викликають необхідність проведення цілеспрямованої й 
ефективної державної демографічної політики [1].  

В подібній ситуації проведення ефективної державної демографічної політики 
дуже актуальне. В Стратегії розвитку «Казахстан–2030» сильна демографічна 

політика держави висунута в ранг провідних пріоритетів і є одним із складників 
сталого розвитку країни, оскільки демографічний розвиток опосередковано впливає 
на зростання економіки й забезпечення національної безпеки.  

Включення питань демографічного розвитку в державні програми та стратегії 
економічного й суспільно-політичного розвитку, безумовно, повинно сприяти 

прискоренню темпів сталого розвитку, а також досягнення цілей держави у сфері 
народонаселення та підвищення якості життя казахів [5]. 

Державна політика Казахстану в сфері демографії націлена на регулювання 

основних процесів в природному й механічному русі населення країни – 
народжуваності, смертності та міграції завдяки прийняттю заходів із покращення 

стану репродуктивного здоров‟я й стимулювання народжуваності, зниження 
смертності та регулювання міграції.  

Висновки. Казахстан, щоб зберегти свою територіальну цілісність і безпеку, 

повинен максимально збільшити кількість свого населення, як за рахунок 
внутрішнього резерву (збільшення народжуваності й зменшення смертності), так і за 

рахунок зовнішнього резерву (етнічних казахів). Казахстан, маючи велику територію, 
має малочисельне населення. Так склалася доля, що в 20 ст. казахський народ не 
примножив своє населення, як багато інших країн, а втрачав у великій кількості.  
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Актуальність теми дослідження. Сучасна демографічна ситуація в багатьох 

країнах Центрально-Східної Європи характеризується зменшенням чисельності й 
рівня народжуваності населення, значним міграційним його відтоком, що зумовлює 

посилення депопуляційних процесів і процесів старіння націй. Серед країн регіону 
виділяється Угорщина, якій притаманні додатні показники міграційного сальдо та 
одні із найгірших показників відтворювання населення в регіоні. Тому аналіз 

особливостей демографічного розвитку Угорщини є досить актуальним.  
Метою цього дослідження є аналіз особливостей сучасної демографічної 

ситуації в Угорщині. Згідно з поставленою метою вирішувалися такі завдання: 
– проаналізувати основні демографічні показники в Угорщині;  
– виявити просторові відмінності у основних демографічних показниках;  

– дослідити сучасну міграційну ситуацію в країні.  
Виклад основного матеріалу. Угорщина належить до числа невеликих за 

кількістю населення країн. За чисельністю населення станом на середину 2015 р. 
вона займає 89 місце серед країн світу з показником 9,856 млн осіб. Найбільша 

кількість населення в Угорщині була зафіксована в 1980 р. й досягла значення 
10,709 млн осіб. Для Угорщини притаманний так званий інтенсивний тип 
відтворення населення. Тобто, в країні різко зменшується рівень народжуваності, 

значно збільшилася середня тривалість життя населення, знизився рівень 
смертності, збільшилася частка людей похилого віку в структурі населення.  

Починаючи з 1980 р., смертність населення почала переважати над 

народжуваністю. На початку 80-х років минулого століття показник смертності становив 
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13,6 осіб на 1000 жителів; на початку 2000-х років цей показник становив вже 13,3 осіб 

на 1000 жителів; у 2014 р. − 12,8. Тобто в країні спостерігається зниження рівня 

смертності населення. Проте за останні 35 років чисельність населення скоротилася на 

853 тис. осіб. Це пов‟язано, насамперед, зі зниженням рівня народжуваності та 

підвищенням тривалості життя населення. Станом на 1980 р. рівень народжуваності 

становив 13,9 ‰ (природний приріст – 0,3 ‰); у 2000 р. – 9,6 ‰ (природний приріст – 

3,7 ‰), а у 2014 р. – 9,3 ‰ (природний     приріст – -3,5 ‰). Значно скоротився показник 

дитячої смертності. Якщо у 1980 р. він становив 20 осіб на 1000 новонароджених, то у 

2000 р. цей показник знизився до рівня 9,2 осіб на 1000 новонароджених, а станом на 

2014 р. – до 4,2 осіб на 1000 новонароджених. Зниження рівня народжуваності тісно 

пов‟язано зі зміною сімейної структури населення [9].  
За сімейною структурою населення у 1980 р. 20,3 % населення ніколи не були 

у шлюбі, 61 % – у шлюбі, 11,2 % – вдови та вдівці, розлучені – 7,4 %. У 2015 р. ці 

показники були такими: 34,4 % – ніколи не були в шлюбі, 42,5 % – у шлюбі, 11,1 % – 

вдови та вдівці, 12 % – розлучені [8]. Знизився також показник фертильності жінок. 

Якщо у 1980 р. він становив 1,88 дитини на жінку, то у 2015 р. – 1,41 дитини на 

жінку. Тобто, звичайне відтворення населення не забезпечується.  

Для населення Угорщини також притаманне зростання середньої тривалості 

життя. Станом на 2014 р. цей показник становив 72 роки для чоловіків (66 років  – 

1980 р.; 68 років – 2005 р.) і 78,9 років для жінок (72,7 років у 1980 р.; 76,9 років – у 

2005 р.). Населення Угорщини характеризується віковою структурою, притаманною 

високорозвиненим країнам. Частка населення у віці до 15 років становить 15  %, 

частка населення у віці від 65 років – 18 %. У статевій структурі населення 

переважають жінки – 52,36 %, частка чоловіків – 42,64 %. Спостерігається тенденція 

до збільшення частки жінок у структурі населення (у 1980 р. показники були майже 

рівні – 51,6 % жінок та 48,4 % чоловіків) [8].  

Для населення Угорщини притаманні також відмінності демографічних 
показників у розрізі основних адміністративно-територіальних одиниць. Найбільш 

сприятливою демографічна ситуація в Центральній Угорщині та столиці Будапешті. 

Тут спостерігається найменша смертність населення в країні – 11,9 осіб на 1 тис. 

жителів та один із найкращих показників народжуваності – 9,3 ‰, природний приріст 

– -2,7 %. У свою чергу, Центральна Угорщина та Будапешт є найбільш заселеним 

регіоном країни – чисельність населення становить 2,965  млн осіб, густота –            

428 осіб на 1 км². Найгірші показники народжуваності та смертності мають південні 

регіони Угорщини (Південний Великий Альфельд та Південне Задунав‟я). 

Народжуваність там становить 8,2 ‰, при показниках смертності 13,7 ‰, природний 

приріст населення – -5,5 ‰. Ці регіони також характеризуються найнижчою в країні 

густотою населення – лише 64 особи на 1 км². Найбільшою часткою старшого 

населення у віці від 65 років виділяються 4 регіони Угорщини – Північна Угорщина 

(26,2 %), Центральна Угорщина (26,2 %), Південний Великий Альфельд (27,5 %) та 

Південне Задунав‟я (26,9 %). У свою чергу, найбільшу частку населення у віці до           

15 років мають Північна Угорщина (22,4 %) та Північний Великий Альфельд            
(22,5 %) [7].  

У зв‟язку з міграційною кризою в Європейському Союзі за останні роки помітно 

зросла кількість мігрантів. Якщо в період від 2005 до 2012 р. кількість мігрантів не 

перевищувала 5 тис. осіб, то станом на 2013 р. чисельність осіб, що шукають 

притулку в Угорщині, зросла до 18 900 осіб, а в наступному році – зросла майже 

втричі (табл. 1). У вересні 2015 р. угорська влада заявила, що на її території 

перебуває понад 100 тис. біженців, в основному із Сирії, Афганістану та деяких 

країн Африки [3]. 
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Таблиця 1 
Особи, які шукають притулок в Угорщині та особи,  
які отримали статус міжнародного захисту, осіб* 

 
 

Рік 
Особи, які 
шукають 
притулку 

 
Біженці 

Особи, котрі 
потребують 

додаткового захисту 

Толерантне 
перебування 

2005 1 609 97 - 95 
2006 2 117 99 - 99 

2007 3 419 169 - 83 
2008 3 118 160 88 42 

2009 4 672 177 64 156 
2010 2 104 83 132 58 

2011 1 693 52 139 14 
2012 2 157 87 328 47 

2013 18 900 198 217 4 
2014 42 777 240 236 7 

Загалом 110 334 2 164 1 204 3 828 
* Складено за: [3].  

 
Своєрідною є внутрішньодержавна міграція населення в Угорщині. Якщо до 

2008 р. в країні переважав відтік населення до сільської місцевості та міжміська 
міграція, а Столичний регіон мав від‟ємні показники, то після 2008 р. відбувається 
процес міграції населення до Будапешту та прилеглих до нього міст. У 2014 р. 

внутрішніми міграціями були охоплені понад 214 тис. осіб. Населення Будапешту 
внаслідок внутрішніх міграцій збільшилося на 5,4 тис. осіб, населення інших міст та 

сіл зменшилося на 3,6 тис. осіб та 1,8 тис. осіб, відповідно (табл. 2). 
Таблиця 2 

Внутрішня міграція населення Угорщини в 2005−2015 рр., осіб* 

 
 

Рік 
Всього 

мігрантів 
Збільшення або зменшення 
населення через міграцію 

Будапешт Інші міста Села 

2005 222 275 -6264 -2125 8389 

2006 253 562 -4805 -187 4992 
2007 255 221 -1616 211 1405 

2008 242 191 -2782 2433 349 
2009 213 159 40 -1051 1011 

2010 202 158 2225 -2221 -4 
2011 200 640 2046 -2007 -39 

2012 192 488 2154 -940 -1214 
2013 192 038 3933 -1729 -2204 

2014 214 707 5448 -3615 -1833 

* Складено за: [4]. 

 
Внутрішні міграції населення разом із зовнішніми формують загальні обсяги 

механічного приросту населення регіонів Угорщини. У 2013 р. додатний механічний 
приріст населення у розрахунку на 1000 жителів був лише у двох регіонах – 
Центральній Угорщині (5 ‰) та Західному Подунав‟ї (3 ‰). У решті регіонів 

механічний приріст населення був від‟ємним. Найбільше від‟ємне значення 
загального міграційного (механічного) відтоку населення було у Північній Угорщині  

(- 5,1 ‰) та в Північному Великому Альфельді (-3,7 ‰) [6]. 
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Висновки. Угорщина належить до невеликих за кількістю населення країн.  

Демографічна ситуація в Угорщині характеризується низькою народжуваністю та 
високою смертністю, що має тенденції до зменшення. В розрізі основних 

адміністративно-територіальних одиниць населення розміщено нерівномірно, що 
пов‟язано із рівнем соціально-економічного розвитку регіонів. Міграційні процеси 
характеризуються позитивним міграційним сальдо та переважанням відтоку 

населення з інших міст та сіл до Будапешту.  
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Kruk A. P. Separatism in Belgium and Possible Variants of Its Development. We 

consider the problem of separatism in Belgium. Historical inception of the conflict, the current 
status is analyzed. Possible variants development of conflict  is offered.  

Key words: separatism, Belgium, conflict, Wallonia, Flanders. 

 
Актуальність теми дослідження. Сепаратизм являє собою загрозу як для 

цілісності та стабільності всієї європейської системи безпеки, так і для національної 
безпеки окремих держав. Тому варте уваги дослідження проблеми сепаратизму в 
Бельгії, оскільки шляхи її вирішеня можуть стати еталоном спільної європейської 
стратегії щодо боротьби із сепаратизмом  в інших країнах Європи.  

Мета роботи полягає у висвітлені проблеми сепаратизму в Бельгії та у 

визначенні можливих варіантів розвитку ситуації в країні.  
Відповідно до мети розв‟язувалися такі завдання: 

− проаналізувати історичні моменти зародження конфлікту;  
− виявити особливості сучасного стану проблеми;  
− визначити ймовірні варіанти розвитку ситуації.  
Результати дослідження. Як і багато конфліктів у сучасному світі проблема 

сепаратизму в Бельгії сягає корінням углиб століть. Ще в VI–VII cт. християнізація 
країни була одним із важливих етапів в історії сучасної Бельгії,  відіграла одну з 
ключових ролей між римською та німецькою культурами й призвела до поділу 
території країни. Витоки проблеми сепаратизму  в Бельгії пов‟язані також із мовою. 
На час отримання країною незалежності (1830 р.) єдиною державною мовою була 
французька, хоча в той час, як і сьогодні, чисельність фламандців перевищувала 

чисельність валлонів. Французька мова вживалася повсюдно, ставши важливим 
інструментом кар‟єрного росту, тоді як фламандська виявилася «придушеною», 
незважаючи на те, що її вважало рідною майже 60 % населення.  

Минуло півстоліття, перш ніж у Бельгії був прийнятий закон, що підтверджує 
принцип двомовності (але не рівність мов). Минули ще десятиліття й були  
ратифіковані закони, що встановили рівність фламандської та французької мов. І в 
Конституції 1963 р. двомовність було закріплено офіційно [4].  

Після цього була реформована політична система країни. На території, яку 
займає нинішня Бельгія, утворилося три громади: на півночі живуть фламандці, що 
говорять нідерландською мовою, на півдні – франкомовні валлони, а на сході –
маленька німецькомовна громада, що не відіграє в житті країни особливої ролі. 
Отож, Бельгія поділена на три регіони й три мовні спільноти (рис. 1). Кожен регіон і 
мовна спільнота мають свій парламент й уряд і таким чином у Бельгії нині існує 
шість парламентів та шість урядів  [6]. 

Згодом до мовного питання додалися економічні, політичні та етнокультурні 
аспекти, які посилили поляризацію між громадами. Щодо економічних аспектів, то 
після здобуття Бельгією незалежності Валлонія розвивалася швидшими темпами, 
насамперед, за рахунок вугільної та металургійної промисловості. Але під час 
розвитку високотехнологічних галузей вона поступилася першістю Фландрії. Якщо до 
Другої світової війни Валлонія фактично «годувала» Фландрію, забезпечуючи левову 
частку національного продукту країни, то тепер північ і південь помінялися місцями. 
Фландрія перетворилася на локомотив бельгійської економіки, а Валлонію  та 
Брюссель охопила хвиля безробіття. У 2014 р. рівень безробіття у Фландрії становив 
5,1 %, у Валлонії – 11,8 %, Брюсселі – 18,3 % і загалом по Бельгії – 8,5 % [7].  

На сьогодні Фландрія висловлює невдоволення через нинішній механізм 
податкових відрахувань до бюджету країни. Понад дві третини всіх податків у 
Бельгії збирають саме в багатій Фландрії. Бідніша Валлонія отримує частину цих 
грошей у вигляді субсидій. У середньому північна частина Бельгії щороку 
перераховує до державної скарбниці на 16 млрд євро більше, ніж південна 
(Валлонія) [7]. Це ще більше посилює суперечності між  двома частинами Бельгії.  



 146 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Особливості федерального устрою Бельгії [2, c. 421].  

 

Загострення конфлікту відбулося в 2007 р., коли економічна криза призвела до 
того, що Валлонія й Брюссель, яким було характерне безробіття та низька 
продуктивність праці,  почали «висмоктувати» всі засоби з Фландрії, сповільнюючи, 

на їх думку, розвиток регіону. За фламандськими партіями остаточно закріплюється 
статус «локомотива бельгійського сепаратизму». Після парламентських виборів 

2010 р. фламандські та валлонські соціалісти 18 місяців формували уряд. У 2014 р. 
найбільша кількість голосів дісталася представникам фламандського націоналізму 
від партії «Новий фламандський альянс», яка отримала в результаті виборів 

близько 20 % місць у бельгійському парламенті [4]. Їх лідер – Барт де Вевер – кілька 
років тому порівняв франкомовних жителів Фландрі ї з гастарбайтерами з арабських 

країн і Туреччини, заявивши, що у Фландрії немає меншин, а є тільки іммігранти [3].  
Основні вимоги фламандців сьогодні полягають у передачі соціально-

економічної політики, юстиції, охорони здоров‟я з федерального рівня на 

регіональний, податковій та фінансовій автономії, скасуванні мовних пільг для 
франкофонів, сприянні зупинки росту Брюсселя, більшість жителів якого говорять 

французькою мовою (відзначимо, що існує проект підвищення числа жителів 
Брюссельського регіону, які розмовляють нідерландською мовою, щоб забезпечити 
приналежність Брюсселя Фландрії). Все частіше чути заклики націоналістів 

(фламандців) до відділення.  
У свою чергу, Валлонія висловлює невдоволення щодо заборони французької 

мови на території Фландрії й наполягає, щоб нідерландська мова була головною в 
державі. Крім цього, жителів регіону турбує приналежність низки прикордонних комун 
й ексклаву Вурен, а також проблема територіальної та мовної блокади Брюсселя . 

Така ситуація викликає тривогу щодо майбутнього Бельгії.  І проаналізувавши 
історичні моменти та сучасну ситуацію в країні, спробуємо навести варіанти, за 

якими можуть розвиватися події. 
1. Розпад держави на частини. При такому варіанті  франкомовна Валлонія, 

швидше за все, приєднається до Франції, а німецька громада поставить питання 

про возз‟єднання з ФРН. Незалежною залишиться тільки Фландрія, однак цілком 
імовірно, що її політика буде визначатися більш сильними державами та спілками,  

3 мовні 

спільноти 

французька 

Валлонія 

фламандська 
Фландрія 

Брюссель німецькомовна 

3 регіони 

Бельгія 



 147 

зокрема в ЄС, так як молодими державами досить легко маніпулювати у зв ‟язку з 
відсутністю у неї авторитетних союзників. Фландрії доведеться «стати в чергу» й з 
нуля пройти процедуру вступу до ЄС. Разом із тим, розпад Бельгії активізує рухи 

сепаратизму й у інших європейських країнах [4].  
2. Реформування існуючого ладу й збереження цілісності Бельгії. Для того, 

щоб Бельгія мала право на життя в майбутньому, необхідно побудувати таку 
модель багаторівневої ідентичності, яка функціонуватиме на загальнобельгійському 
політичному просторі, шляхом створення єдиного загальнобельгійського 

наднаціонального й надрегіонального руху, який буде спиратися на об‟єднання 
підприємців, профспілок, студентських організації [1].  

3. Компроміс і створення конфедерації.  Ймовірність такого результату 
обумовлена невигідністю існування національних регіонів  країни порізно. При 
конфедеративному устрої фламандці володіли б практично повною самостійністю, 

але в той же час найгостріші питання, а також оборона й зовнішня політика 
залишалися б у загальному віденні Фландрії та Валлонії [5]. Подібний компроміс 

допоможе зберегти країну від посилення кризи. 
4. Збереження сучасного стану та латентної стадії конфлікту. Такий варіант 

існує вже протягом багатьох років. Знову пройдуть вибори, знову буде потрібно 

кілька місяців для того, щоб партії, подолавши взаємну неприязнь, сформували 
уряд. Гасла політичних лідерів так і залишаться лише популістським заходом у 

боротьбі за владу. У кінцевому рахунку гострих проблем саме населення не 
відчуває й цілком імовірно, що «спрага свободи» фламандців лише своєрідний плід 
фантазії націоналістів. Будуть суперечки, але не буде змін. 

Висновки. Отож, на сьогодні складно прогнозувати варіант розвитку подій. Але 

аналізуючи історичні моменти та сучасний стан справ, навряд чи зможемо побачити 

примирення Фландрії й Валлонії. Складно уявити те, що представники сторін 
урочисто потиснуть один одному руки, але зі стратегічної точки зору один без 
одного вони не зможуть обійтись. 

 
Джерела та література 

 

1. Барсуков А. М. Перспективы выхода из кризиса и сохранения единства Бельгии /   
А. М. Барсуков // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. – 2011. – № 3. – С. 104–107. 

2. Ворона П. В. Досвід формування та роботи місцевої влади Бельгії (уроки для 
України) / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Харків, 
2010. – Вип. 1. – С. 420–426. 

3. Куприянов А. Бельгийский полураспад / А. Куприянов // Lenta.ru. – 01.10.2014 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lenta.ru/articles/2014/09/30/belgium/ 

4. Орлова С. Ю. Фландрия и Валлония: хорошо ли порознь? / С. Ю. Орлова //                     
VII Международная студенческая электронная научная конференція. Студенческий 
научный форум. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.scienceforum.ru/ 
2015/1078/13728 

5. Путем Шотландии может пойти Фландрия // Euronews.com. – 17.09.2014 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.euronews.com/2014/09/17/is-a-
dividedbelgium-looking-towards-scotland-for-independence-inspiration/ 

6. Самойлова К. Распад Бельгии перестает быть политической шуткой / К. Самойлова // 
Newsland. – 05.08.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://newsland.com/ 
news/detail/id/753302/ 

7. Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes vom 1. Dezember 2014  /   Algemene 
Directie Statistiek // Statistics Belgium [Еlektronische Ressourcen]. – Zugriffsart : http://statbel. 
fgov.be/nl/binaries/PERSBERICHT%20Fiscale%20Statistieken%202012_tcm325-259976.pdf. 

 
 

http://lenta.ru/articles/2014/09/30/belgium/
http://www.scienceforum.ru/%202015/1078/13728
http://www.scienceforum.ru/%202015/1078/13728
http://ru.euronews.com/2014/09/17/is-a-dividedbelgium-looking-towards-scotland-for-independence-inspiration/
http://ru.euronews.com/2014/09/17/is-a-dividedbelgium-looking-towards-scotland-for-independence-inspiration/
http://newsland.com/%20news/detail/id/753302/
http://newsland.com/%20news/detail/id/753302/
http://newsland.com/%20news/detail/id/753302/
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/PERSBERICHT%20Fiscale%20Statistieken%202012_tcm325-259976.pdf
http://statbel/


 148 

 
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ  

ТУРИСТИЧНОГО КРАЇНОЗНАВСТВА 
 

 

 
УДК 359.0937 І. Г. Смирнов – доктор географічних 

наурофесор кафедри країнознавства та 

туризму Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка;                                                   
Н. О. Мішеніна ‒ магістрант кафедри 

країнознавства та туризму Київського  
національного університету                                                 

імені Тараса Шевченка  
 

Концептуальні  підходи в дослідженні рівнів  

конкурентоспроможності країн у туризмі: країнознавчий аспект  

 
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 

та туризму КНУ ім. Т. Шевченка 

 
Розглядаються підходи до визначення рівнів конкурентоспроможності країн світу у 

туризмі. Аналізується методична база цих досліджень: а) на підставі коефіцієнту виявлених 
порівняльних переваг; б)  із використанням індексу міжнародної конкурентоспроможності 
ТТСІ. Пропонується вдосконалена структура Індексу конкурентоспроможності у сфері 
туризму та подорожей ТТСІ станом на 2015 р. 

Ключові слова: туризм, конкурентоспроможність, коефіцієнт виявлених порівняльних 

переваг, індекс конкурентоспроможності у сфері туризму та подорожей (ТТСІ).  
 

Smyrnov I. G., Michenina N. O. Conceptual Approaches in the Study of 
Competitiveness in Tourism: Countries Study Dimension. Shown approaches to determine 

the levels of competitiveness of countries in tourism. Analyzed the methodological framework of 
this research: a) on the basis of revealed comparative advantage coefficient; b) using 
international competitiveness index TTCI Proposed improved TTCI structure as of 2015.  

Key words: tourism, competitiveness, factor of revealed comparative advantage, index of 

competitiveness in the tourism and travel (TTCI). 

 
Конкурентоспроможність у туризмі розглядається як один із важливих напрямів 

географічних та економічних досліджень у працях Н. Морозової [1], Т.  Сорокіної [2], 
Крауча та Рітчі [4], Дваєра та Кіма [5]; цінова конкурентоспроможність – в працях 

Форсайта та Дваєра [6]. Є різні підходи до визначення конкурентоспроможності 
національного туристичного господарства на світовому ринку. Один із них – це 
методика розрахунку коефіцієнту виявлених порівняльних переваг (RCA, англ. 

Registered Competitive Advantages), який визначається як відношення частки країни 
на світовому ринку певного товару до частки країни у світовому експорті [3, с. 181]. 

Така методика стосовно туристичного господарства дає змогу визначити наскільки 
привабливим для іноземних споживачів є турпродукт певної країни порівняно з 
іншими статтями її експорту. Застосування коефіцієнту RCA туристичного 

господарства як показника конкурентоспроможності країни на світовому 
туристичному ринку ґрунтується на прямій залежності іноземних туристичних 
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прибуттів від стану експорту вихідної держави. Розрахунки рекомендується 
здійснювати за такою таблицею (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники конкурентоспроможності туристичного  

виробництва країн світу [3, с. 181] 
 

Країна Експорт 
товарів та 

послуг, 
млрд  дол. 

Частка країни 
у світовому 

експорті 
товарів та 
послуг, % 

Прибуття 
іноземних 
туристів, 
млн осіб 

Частка країни у 
світовому 
прибутті 

іноземних 
туристів, % 

Показник 
конкуренто-

спроможності 
туристичного 

виробництва країни 

 
Перевагою цього підходу є можливість самостійного визначення рівня 

конкурентоспроможності країн світу у сфері туризму на потрібний рік, оскільки 

показники величини експорту товарів та послуг країн світу й показники прибуття 
іноземних туристів є у вільному доступі в довідниках (у т. ч. в Інтернеті). За                                
Д. С. Ушаковим, що рекомендує цю методику [3, с. 199–200], показник конкуренто-

спроможності туристичного виробництва змінюється від 57,73 (найвищий показник, 
Багамські о-ви) до 0,09 (найнижчий показник, Японія) при середньосвітовому рівні 

1,0. Відповідно, країни діляться одразу на 2 групи: 1) країни, у яких показник 
конкурентоспроможності вище середньосвітового; 2) країни, у яких показник нижче 

середньосвітового. У першій групі виділяються підгрупи: 1) країни з дуже високим 
показником конкурентоспроможності туристичного продукту та його виробництва 
(коефіцієнт RCA > 10); 2) країни з високим показником коефіцієнта RCA (3‒10). 

Агрегуючи показники експорту та туристичних прибуттів різних країн, можна скласти 
таблицю показників конкурентоспроможності туристичного виробництва в регіонах 

планети (табл. 2). 
Таблиця 2  

Конкурентоспроможність туристичного виробництва  
в регіонах світу [6, с. 204] 

 
Регіон 
світу 

Експорт, 

млрд  дол. 

Частка на світовому 
туристичному ринку,  

% 

Показник 
конкурентоспроможності 

туристичного виробництва 

Європа 2214,8 52,1 1,25 

Америка 845,9 27,3 1,72 
АТР 1188 15,6 0,70 

Решта світу 1096 5 0,24 

 
З таблиці 2 видно, що незважаючи на безумовне лідерство Європи як 

туристичного напрямку, конкурентоспроможність її туристичного господарства дещо 

поступається подібному показнику Нового Світу через значну частку регіону у 
світовому експорті. При цьому слід мати на увазі, що показники 

конкурентоспроможності туристичного виробництва різних країн та регіонів світу, 
отримані за методикою коефіцієнтів RCA, є досить умовними, характеризують 
відношення середньостатистичного туриста до можливості здійснення подорожі у 

той чи інший регіон світу, не враховують реальних географічних відстаней, різниць у 
доходах туристів та місцевих жителів, інші екзогенні чинники (політичний, 

економічний, екологічний тощо). 
Інший спосіб оцінювання ефективності функціонування туристичних систем на 

мегарівні – це оцінювання конкурентоспроможності туріндустрії країн світу за 

індексом конкурентоспроможності. Звіт «Travel and Tourism Competitiveness Report» 
(Конкурентоспроможність у сфері подорожей та туризму) від Світового економічного 
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форуму (WEF) підготовлено у співпраці зі Стратегічним партнером із розробки 
Booz&Co , з партнерами – Світовою організацією туризму (ЮНВТО), Світовою 
Радою з подорожей та туризму (WTTC), Міжнародною асоціацією повітряного 

транспорту (IATA), Міжнародним Союзом із збереження природи (IUCN), 
аудиторською фірмою Deloitte та було вперше опубліковано у 2007 р. з поданням 
даних про 124 країни світу. У 2009 р. вже були дані по 133, у 2011 р. ‒ по 139 і в 

2015 р. – по 141 країні світу. Індекс (показник) конкурентоспроможності країн із 

подорожей та туризму (індустрії туризму) відображає загальну оцінку чинників, що 
сприяють розвитку туристичного бізнесу в окремих країнах, а не привабливість країн 
як туристичних дестинацій. Індекс ТТСІ оцінює та вимірює «набір чинників та 

політик», що забезпечують сталий розвиток сектору подорожей і туризму, що, своєю 
чергою, забезпечує успішний розвиток та конкурентоспроможність країни» [7]. Згідно 

гасла «Зростання, незважаючи на перешкоди» (англ. «Growing Through Shocks») у 
доповіді 2015 р. пояснюється, чому на сектор подорожей та туризму ґрунтовно не 
вплинули дестабілізуючі щодо туризму чинники й чому світовий тур изм розвивався 

динамічніше, ніж уся світова економіка. Доповідь ранжує країни за величиною 
індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму (англ. ТТСІ) з  

градацією від  1 до 7 на підставі оцінювання країн за  трьома головними 
субіндексами (субпоказниками): 1) регулятивні основи; 2) середовище турбізнесу та 
інфраструктура; 3) людські, культурні та природні ресурси для розвитку туризму та 

подорожей. У свою чергу субіндекси включають 14 складників (англ. pillars) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура Індексу конкурентоспроможності у сфері туризму та подорожей 
(ТТСІ), 2007–2013 рр. (складено авторами за: [7]) 

 

У 2015 р. запроваджено деякі зміни структури індексу ТТСІ. Нині він 
складається з 4 субіндексів, 14 складників та 90 індивідуальних індикаторів, пр ичому 

склад і назви складників (англ. pillars) зазнали певних змін (рис. 2). 
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Рис. 2. Вдосконалена структура Індексу конкурентоспроможності  

у сфері туризму та подорожей (ТТСІ), 2015 р. (cкладено автором за [7]) 
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Сталий туризм (англ. sustainable tourism) – поняття, про актуальність якого нині 

годі й нагадувати. Як відомо, розрізняють екологічну, економічну та соціальну 
сталість. Але в туризмі, основу якого складають туристичні ресурси (насамперед, 
природно-рекреаційні, культурно-пізнавальні, подієві тощо [8, с. 435]), вимога 

сталості відноситься, передусім, до необхідності збереження та постійного 
відновлення ресурсної бази, що й складатиме підставу екологічного, економічного 

та соціального складників сталого розвитку туризму. Про це доводиться нагадувати, 
оскільки число туристів у світі постійно зростає (станом на 2015 р. воно перевищило 
1,133 млрд осіб), а ресурсна база для задоволення їх туристичних потреб 

залишається незмінною й обмеженою туристичними можливостями (ресурсами) 
Землі (якщо не рахувати космічний туризм, але він є поки що закоштовний, щоб 

набути масового характеру). Отже, без регулювання туристичних потоків, 
раціоналізації їхнього географічного розподілу, ефективної логістичної організації 
туристичного простору проблему забезпечення сталого характеру туризму вирішити 

неможливо. Звідси зрозуміла актуальність використання в туризмі логістичних 
підходів (логістики туризму) в різноманітних проектах його розвитку на підставі 
сталості, зокрема у Києві, Львові та інших містах – туристичних центрах України. 

Зокрема, у Львові на рівні управління туризму Львівської міської ради значна увага 
надається логістичному упорядкуванню туристичних потоків та маршрутів із тим, 

щоб туристи не скупчувалися одночасно в центральній частині міста, зокрема, на 
площі Ринок та прилеглих вулицях, де зосереджено основні туристичні об‟єкти. З 

цією метою розробляється проект, щоб розпорошити туристичний потік по не менш 
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цікавих місцях Львова за межами центру [2]. Подібний підхід спостерігається під час 

реконструкції проспекту Шевченка у Львові, що має стати другою площею Ринок, 
тобто другим туристичним центром міста [3]. У зв‟язку з проведенням у Львові 

Форуму видавців у вересні 2015 р. відзначалося, що Львів виявився не готовий до 
такої події та великої кількості відвідувачів з України та інших багатьох країн 
(Польщі, Німеччини, Білорусі, США), що концентрувалися у його центрі. Відповідно 

були переповнені готелі та ресторани (спостерігалися аншлаги), що не сприяло 
високої якості послуг. На думку заступника гендиректора львівського готелю 

«Дністер» О. Гагаріної, Форум став яскравим прикладом туристичного завантаження 
міста. Це «лакмусовий папірець», який дав змогу визначити, наскільки Львів готовий 
прийняти певну кількість гостей. Тест показав, що Львів не завжди готовий прийняти 

туристів, які одночасно зосереджуються у центрі. Ця локація не справляється з 
напливом гостей міста, тому головне із завдань – розширення туристичних меж 

Львова. У такому випадку потік гостей буде розсіяний, а персонал закладів 
гостинності краще справлятиметься з їх обслуговуванням. Власники закладів 
громадського харчування повинні ретельніше стежити за подіями у місті, знати 

календар подій, відповідно на ці періоди брати на роботу додатковий персонал. 
Натомість через економічну кризу чимало кав‟ярень Львова скоротили штат 

працівників [4]. Отже, як ми бачимо, логістиці туризму відводиться важливе місце у 
втіленні концепції «Львів туристичний», що успішно впроваджується у Львові 
останніми роками. 

У Києві у процесі реконструкції Подолу, зокрема Контрактової площі та вулиці 
Сагайдачного, планується створити єдиний туристичний простір від вул. 

Володимирської та Андріївського узвозу до вул. Григорія Сковороди та Андріївської. 
Центром туристичного та культурного тяжіння Подолу має стати Контрактова 
площа, у межах якої буде створено туристичний простір для людей (туристів) усіх 

вікових категорій та інтересів із режимом пріоритетного пішохідного руху. Практично 
уся південна частина Подолу – це територія, що належить до заповідника 

«Стародавній Київ», де сконцентровано велику кількість історичних та архітектурних 
пам‟яток, тому тут і повинна бути пішохідна, туристична та культурна зони. 
Відповідно буде змінено схему організації транспортного руху. Багато вулиць 

Подолу стануть з однобічним рухом, кількість перетинів потоків пішоходів та автівок 
зменшиться з 24 до 2‒3. За розрахунками фахівців, пропускна спроможність вулиць 

Подолу за такої транспортно-логістичної схеми у 2 рази перевищить існуючу, 
середня швидкість руху автомобілів зросте з 6,5 до 22 км/год., а пішоходи 
отримають пріоритет у русі через проїжджу частину за рахунок підняття рівня 

пішохідних переходів до височини тротуарів (таке собі київське ноу-хау: «лежачі 
поліцейські» на старовинних вулицях Подолу) [5].  

Питання логістики туризму, регулювання туристичних потоків та туристичного 
навантаження на ресурсну базу туризму є особливо актуальними у випадку 
сакрального (релігійного) туризму та паломництва, оскільки такі туристи й прочани 

не задовольняються простими оглядинами відповідних об‟єктів, вони прагнуть до 
безпосереднього контакту з ними (доторкнутися, потерти, поцілувати, відгризти, 

відколоти шматочок тощо). І це зрозуміло, оскільки такі туристи (особливо прочани) 
приходять до сакрального об‟єкту не просто з туристичної цікавості, а з певною 
потребою (проблемою), що може стосуватися стану здоров‟я, особистих, родинних, 

кар‟єрних та інших негараздів. Така підвищена «агресивність» туристичного 
споживання щодо туристичних об‟єктів (ресурсів), притаманна сакральному 

туризму, вимагає обов‟язкового передбачення й застосування ефективних заходів 
щодо збереження та захисту його об‟єктів (ресурсів). Такі захисні заходи можуть 
застосовуватися як на локальному (огорожі, матеріальні копії, віртуальні моделі 
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об‟єктів тощо), так і на державному рівнях (заборона вивезення туристами за межі 
країни речей, фрагментів, що мають історичну, археологічну, антикварну цінність). 

Як видно з табл. 1, вперше захисні заходи з метою збереження об‟єкту сакрального 
туризму (спорудження огорожі) були застосовані у 1831 р. у Соборі Нотр-Дам-де-
Шартр (м. Шартр, Франція) з метою збереження дерев‟яної статуї т. зв. «Чорної 

мадонни» [1]. Бронзова скульптура Св. Петра, що знаходиться з ХІІІ ст. у соборі Св. 
Петра (Ватикан), не була захищена від прочан, тому ступня правої ноги, доступна 
прочанам, за століття стала помітно тоншою [6]. Загадкові кам‟яні скульптури т. зв. 

«Культури Сан-Агустіна» у Колумбії стали предметом масового вивезення за 
кордон, тому уряд цієї країни заборонив вивезення археологічних знахідок із країни 

ще в 1907 р. [7]. Нині подібні заборони діють у Греції, Туреччині, Єгипті. Незважаючи 
на це, нещодавно два німецьких студенти відкололи шматок усередині знаменитої 
піраміди Хеопса (Єгипет) та нелегально вивезли його до Німеччини, нібито щоб 

перевірити вік піраміди. І хоча було отримано сенсаційний результат (20 тис. років), 
викраденому у такий спосіб каменю довіри немає.  

Таблиця 1 
Захисні заходи із збереження сакральних об’єктів (ресурсів)  

від надмірної туристичної «цікавості» (споживання)* 
 

№ 
з/п 

Час, рік Об’єкт 
сакрального 

туризму 

Місцезнахо-
дження 

Загрози  
та захисні заходи 

1 1831 р. Статуя т. зв. 
«Чорної 
Мадонни» з 
темного 
грушового 
дерева 

Собор Нотр-
Дам-де-
Шартр,  
м. Шартр, 
Франція 

Уся підстава покрита слідами від губ 
та зубів прочан. Щоб зберегти 
скульптуру від надто палких 
обожнювачів, спорудили огорожу 

2 з ХІІІ ст. Бронзова 
скульптура Св. 
Петра, що 
сидить на 
папському 
престолі 

Собор  
Св. Петра, 
Ватикан 

Об‟єкт поклоніння – босі ступні 
апостола. Вважається, якщо загадати 
бажання та погладити рукою чи 
доторкнутися губами до ноги, то 
бажання здійсниться. В результаті за 
століття стопа правої ноги, доступна 
прочанам, стала помітно тоншою 

3 1907 р. Загадкові 
кам‟яні 
скульптури            
т. зв. «Культури 
Сан-Агустіна» 

Націона-
льний 
археологіч-
ний парк Сан-
Агустін, 
Колумбія 

Масовий вивіз статуй за кордон у кінці 
ХІХ ст. (британець Доудінг –  
50 статуй). Урядова заборона 
вивезення археологічних знахідок за 
межі країн 

4 Початок 
ХХІ ст. 

Єгипетські 
піраміди, 
зокрема 
піраміда Хеопса 

м. Каїр, 
Єгипет 

Два німецькі студенти відкололи 
шматок всередині піраміди та 
вивезли нелегально до Німеччини 
(щоб перевірити вік піраміди)  

5 Початок 
ХХІ ст. 
(2014 р.) 

Гробниця 
Тутанхамона в 
Луксорі 

м. Луксор, 
Єгипет 

Виготовлено точну копію гробниці, яку 
показують туристам (її за допомогою 
безконтактного 3D сканера 
виготовила компанія Factum Arte, яка 
займається створенням цифрових 
копій культурних цінностей, що 
перебувають під загрозою  
зникнення) 

* Авторська розробка за: [1; 6; 7]. 
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Нині для збереження ресурсної бази сакрального туризму роблять копії 

об‟єктів та показують туристам. Це можуть бути також цифрові та лазерні копії, 
можливі за сучасних технологій. Так, компанія Factum Arte спеціалізується на 

створені цифрових копій культурних цінностей, що перебувають під загрозою 
зникнення. Саме у такий спосіб було створено точну копію гробниці Тутанхамона в 
м. Луксор (Єгипет), яку нині й показують туристам замість справжньої.  

Отже, логістичний підхід щодо забезпечення сталого розвитку сакрального 
туризму вимагає не тільки пропозицій із регулювання туристичних потоків та 

маршрутів, оптимізації їхнього географічного розподілу за і  всередині дестинацій, 
ефективної логістичної організації туристичного простору, а й дієвих заходів із 
збереження об‟єктів (ресурсів) сакрального туризму від надмірної «уваги» туристів 

та прочан. У сучасних умовах це може бути створення матеріальних або 
віртуальних копій найбільш цінних та популярних об‟єктів сакрального туризму, у            

т. ч. із застосуванням цифрових та лазерних 3D технологій. 
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Велика Британія – країна з давньою історією, що знайшла втілення у 
численних пам‟ятках матеріальної та духовної культури. Країнознавчі дослідження її 

історико-культурної спадщини з метою використання її в міжнародному туризмі 
залишаються й до сьогодні важливими та актуальними з огляду на широкий пласт 
культурного надбання, великі й видатні сторінки історії, якими багата ця країна. 

Застосовуючи метод історичної періодизації, нами було поставлено за мету виявити 
особливості пам‟яток різних історичних епох, як провідного ресурсу для розвитку 

туризму Великої Британії. 
Ще у період неоліту землі Великої Британії населяли племена, що звели 

визначну пам‟ятку мегалітичної культури – Стоунхендж, яка датується               

2460–1500 рр. до н. е. На території Європи Стоунхендж (у перекладі «Кам‟яна 
загорожа») є найбільшою культовою спорудою доби пізнього неоліту – ранньої 

бронзи. Він розміщений на півдні Англії у графстві Уїлтшир (укр. Вілтшир). Пам‟ятка 
являє собою кілька концентричних кіл, утворених вертикально встановленими 
кам‟яними брилами вагою понад 12 тонн й обнесених земляним валом. Точне 

призначення будови не встановлено, хоча, якщо зіставити положення каменів із 
положенням сонця впродовж року, можна припустити, що вона мала відношення до 

солярних культів. Стоунхендж був також місцем захоронень. Існує думка, що 
споруда використовувалась як астрономічна обсерваторія й слугувала для 
передбачення сонячних і місячних затемнень. У 1986 р. пам‟ятка та її околиці були 

включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  
У V І ст. до н. е. розпочалося заселення країни бриттами – кельтськими 

племенами індоєвропейського походження, що тривало до початку І ст. до н. е. 
Бритти змішувались із місцевими племенами піктів і скоттів та кельтизували їх. Це 
змішане населення теж вважалося бриттами. Від найменування етносу, ймовірно, й 

походить назва островів. Бритти перебували на стадії патріархально-родового ладу 
й мали надзвичайно міцні родові зв‟язки. Оселялися великими групами, формуючи 

племінні центри, які згодом переростали у міста. Одним із таких центрів був 
Лондоній, згодом столиця країни – Лондон. На більшій частині території країни 
пам‟ятки кельтського періоду історії не збереглись. Переважно вони зосереджені в 

Уельсі, Шотландії та Ірландії, які не були захоплені римлянами, й датуються            
VІ–VІІІ ст. Зокрема, у Північній Ірландії у графстві Даун є залишки кельтських 

ритуальних споруд, на о. Девеніш – руїни круглої вежі, кладовища та кельтського 
хреста, на о. Боа – кам‟яні скульптури.  

Під час війни з галлами, починаючи з 58 р. до н. е., римські війська під 

керівництвом Гая Юлія Цезаря двічі здійснювали походи на Британські острови, які 
давали притулок утікачам з Європи. Остаточно провінцією Риму Британія стала у  

43 р. до н. е. при імператорі Клавдії. Незавойованими залишились лише північні та 
західні землі. На теренах країни збереглося багато пам‟яток римської доби. 
Найбільш визначним є об‟єкт культурної спадщини ЮНЕСКО – Вал Адріана. Ця 

фортифікаційна споруда була зведена на межі з Шотландією при імператорі Адріані 
(76–138 рр.), що прагнув укріпити кордони імперії. Вал протяжністю 118 км 
збудований у найвужчому місці Британії між Північним та Ірландським морями. У 

східній частині він являв собою кам‟яну стіну висотою до 4,5 м, а у західній – 
земляний вал. Додатковий захист забезпечувався системою ровів. Прикордонне 

укріплення доповнювали 320 башт, 17 фортець і 80 воріт. У місті Сент-Елбенз, що у 
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графстві Хертфордшир, збереглися залишки давньоримського міста Верулама. В 

Честері (Ланкашир і Чешир) та Йорку (Йоркшир) є фрагменти міських оборонних 
стін, збудованих римлянами. У Баті (Сомерсет) до наших днів збереглися споруди 

римських лазень, поблизу яких знаходиться сучасний термальний бальнеологічний 
курорт.  

У кінці ІІІ ст. розпочалися збройні набіги на територію Британії ірландських 

племен, які розселяються по північній і центральній частинах провінції. Згодом сюди 
вторгаються північногерманські племена англів, саксів, ютів. Ці процеси у 411 р. 

остаточно поклало кінець римському пануванню в Британії. Англосаксонське 
завоювання країни тривало понад півтора століття й завершилося лише на початку 
VII ст. Відтіснивши кельтомовне населення на північ і захід (в Ірландію, Шотландію, 

Уельс, Корнуол), англи й сакси сформували сім королівств, які протягом VI–VII ст. 
прийняли християнство. Британія вступає у період Середньовіччя. У різних її 

частинах зводяться придорожні хрести, будуються монастирі, при них 
відкриваються школи. Визначною пам‟яткою тих часів є руїни абатства Сент-
Огастин у місті Кентербері, що є свідками місіонерської діяльності Св. Августина, яку 

він тут проводив із 597 р., та церква Сент-Мартин – найстарша неперервно діюча 
приходська церква Великої Британії (об‟єкти включено до списку ЮНЕСКО). До 

наших днів зберігся встановлений у 690 р. придорожній хрест біля села Разуелл у 
Шотландії, оздоблений орнаментом із виноградних лоз, зображеннями птахів, 
сценами життя святих із Ветхого завіту. При монастирях у VII ст. складається 

давньоанглійська писемність, розвивається мистецтво книжкової мініатюри. 
Найдавніше британське Євангеліє «Книга із Дурроу» було виготовлене близько           

700 р. в одному з монастирів Нортумбрії.  
У VIII ст. на Британські острови почали здійснювати набіги вікінги, яких місцеве 

населення називало данцями. Щоб протистояти загарбникам більша частина країни 

у 829 р. об‟єдналася навколо Уессекса. Це об‟єднане королівство й отримало назву 
Англія. З 60-х рр. ІХ ст. вікінги перейшли від набігів до завоювання країни. У ході 

тривалих сутичок сторонам вдалося досягти компромісу: північно -східна частина 
Англії відійшла данцям, а південно-західна залишилася за англосаксами. 
Об‟єднання усіх англосаксонських земель було досягнуто лише у середині ХІ ст. 

Практично відразу в країні розпочинається будівництво й відновлення церков, 
монастирів, монастирських шкіл, зруйнованих під час данського поневолення. Для 

дітей знаті створюються світські школи. Провідна роль у цій діяльності належить 
королю Альфреду Великому, який вважається засновником Оксфордського 
університету. У 1040 р. розпочинається будівництво Вестмінстерського абатства, де 

з 1066 р. коронуються усі англійські монархи.  
З території Франції у 60-х рр. ХІ ст. на Британські острови приходять нові 

загарбники – нормани. У 1066 р. в битві під Гастингсом англосаксонські війська були 
розбиті Вільгельмом Завойовником, який пред‟явив своє право на англійський 
престол. Норманське правління тривало до 1154 р. й мало значний вплив на життя 

англійського суспільства, що зазнало значної адміністративної, правової, фінансової 
реорганізації. Французька мова, якою розмовляли завойовники, залишила помітний 

слід у сучасній англійській мові. Вторгнення норманів і формування централізованої 
феодальної держави обумовили розвиток в архітектурі романського стилю. По всій 
території Англії у романському стилі було зведено 80 замків та 95 соборних і 

монастирських будівель. Із часом вони перебудовувались і зазнавали змішування 
стилів. Пам‟ятками цього історичного періоду є Лондонський замок Тауер, 

збудований Вільгельмом Завойовником для захисту Лондона (включено до списку 
ЮНЕСКО), Даремський кафедральний собор та замок, що є свідками ранньої 
діяльності громади Бенедиктинців (включено до списку ЮНЕСКО), замок та церква 
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Іоанна Хрестителя у Кардіффі, церква св. Марії в Уітбі, замки у Віндзорі та Норвічі. 

Залишки романських замків мають також Рочестер, Ньюкасл, Дувр, Ноттинген, 
Йорк, Річмонд.  

У 1154 р. англійський престол посіли представники заснованої потомком 
Вільгельма Генріхом ІІ династії Плантагенетів, які правили до 1485 р. Впродовж 
цього періоду країна переживає спустошливі війни. Суперечка з французькими 

королями за землі на континенті призвела до Столітньої війни (1330–1435 рр.). 
Поразка у ній англійців спричинила у 1455 р. громадянську війну між династіями 

Йорків та Ланкастерів, відому як війну Білої та Червоної троянд, що тривала            
30 років. Водночас у країні відбувалися важливі позитивні процеси. У цей період 
були проведені реформи державного устрою (утворені нижня та верхня палати 

парламенту), судової справи, армії, організована земська поліція, закладені основи 
політичних свобод (прийнята Велика хартія вольностей), відмінено поземельний 

податок папі Римському. Внаслідок мовного компромісу формується наближена до 
сучасної англійської мова, яка починає вживатись у державних установах замість 
нормано-французької. В 1476 р. У. Какстон у Лондоні друкує цією мовою перші 

книги. 
Панівним архітектурним стилем кінця ХІІ–ХУІ ст. стала готика. У зв‟язку з 

незначним розвитком міст англійський готичний собор, на відміну від французького, 
був не міською, а сільською будівлею, оточеною полями та луками. Тому він являв 
собою витягнуту в довжину будівлю, фасад якої заповнювали багаті декоратив ні 

елементи, що утворювали екрани-декорації. У готичному стилі споруджено собори в 
Йорку, Солсбері, Лінкольні, Вінчестері, каплиця Воскресіння в Оксфорді та ін. 

Архітектура кафедрального собору в Кентербері (об‟єкт всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО), який протягом п‟яти століть був резиденцією духовного глави 
англіканської церкви, є поєднанням романського та перпендикулярного готичного 

стилів. 
Важливою сторінкою в історії Англії була епоха правління Тюдорів                 

(1485–1603 рр.). Її засновник Генріх VII, об‟єднавши династії Ланкастерів і Йорків, 
заклав основи багатої та могутньої монархії. При його синові Генріху VIIІ відбулось 
відокремлення англіканської церкви від католицької (Реформація). Уельс остаточно 

об‟єднується з Англією. За правління його онуки – Єлизавети І зародилась 
мануфактура, високого рівня розвитку досягло сільське господарство, були 

налагоджені торгівельні зв‟язки з багатьма країнами світу. Англія стала могутньою 
морською державою. Саме на цей час припадає розквіт англійського Ренесансу.   

В епоху Відродження на основі місцевих традицій склався існуючий досі тип 

центричного будинку-садиби, у будівництві й оздобленні якого мистецьки 
поєднуються дерево, камінь, фахверка. До наших днів дійшов зразок такої будівлі – 

Давній високий будинок у Стаффорді (1594 р.). Ці ж ознаки притаманні й замкам-
палацам того періоду, що запозичили також певні риси італійського та 
нідерландського зодчества. Зокрема, у такому стилі збудовано палаци Хемптон-

Корт у Річмонді-на-Темзі, Лонгліт-Хаус у Уїлтширі, Хардвік-Холл у Дербіширі. 
Живопис ХVI–XVII ст. представлений парадним аристократичним портретом. І все ж 

уславився англійський Ренесанс завдяки театру, розвиток якого досяг апогею у 
творчості Вільяма Шекспіра (1564–1616 рр.). У 1576 р. в Лондоні відкрився перший 
загальнодоступний театр, а до середини 1580-х рр. таких театрів було вже декілька. 

Трупа В. Шекспіра, що мала статус королівської, у 1599 р. отримала постійне 
приміщення, назване Театр «Глобус». Нині на тому ж місці розміщена будівля, що 

відтворює первісний вигляд театру.  
Впродовж ХУІІ ст., визначального у становленні політичної структури 

англійського суспільства, країною правила династія Стюартів (1603–1714 рр.). 
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Першим королем Англії з цієї шотландської династії був Яків І, який таким чином 

об‟єднав два престоли. За часів правління його наступника Карла І в країні 
посилюються релігійні та національні суперечності, загострюється проблема 

оподаткування, виникає протистояння між королем і палатою громад, що 
призводить до громадянської війни 1642–1649 рр. Результатом війни стало 
проголошення республіки на чолі з Олівером Кромвелем. У 1660 р. рішенням 

парламенту монархію було відновлено, а на англійський престол запрошено сина 
Карла І – Карла ІІ. Прагнення короля-католика Якова ІІ легалізувати становище 

католиків та посилити політичний вплив монарха призвели до державного 
перевороту, відомого як «Славна революція» (1688–1689 рр.). В ході революції був 
розроблений Білль про права – документ, що заклав правові основи держави як 

конституційної монархії. Білль обмежив компетенцію короля в законодавчій, 
фінансовій, військовій і судовій сферах, підтвердив домінування протестантизму, 

визначив парламентські свободи. Таким чином було досягнуто компромісу між 
земельною аристократією й буржуазією, яка зароджувалась. Із цих пір для 
англійської історії характерні бурхливий розвиток підприємництва, первинне 

нагромадження капіталу, розквіт мануфактури. У 1707 р. було підписано акт про 
об‟єднання Англії та Шотландії в єдине королівство Велика Британія зі спільним 

парламентом.  
Компромісність революції, що зберегла монархію й привілеї дворян, наклала 

відбиток на англійську культуру XVII ст., якій властиві буржуазні та  аристократичні 

риси. В архітектурі англійського класицизму, котрий здобув поширення у цей період, 
практичність і зручність поєднувались із імпозантністю та стриманістю форм. 

Міським ансамблям епохи класицизму характерні строга урочистість і композиційна 
логіка – Грінвічський госпіталь, Фіцрой-сквер у Лондоні, площа Шарлотти в 
Единбурзі. Багатством класичних архітектурних мотивів відзначаються собор св. 

Павла у Лондоні, бібліотека Редкліффа в Оксфорді, низка садиб і міських будинків, 
зокрема палац Бленхейм поблизу Оксфорда (пам‟ятка ЮНЕСКО).  

У 1714 р. на англійський престол було запрошено протестантського курфюрста 
Ганновера Георга І, який став засновником Ганноверської династії. Період із             
1714 до 1830 рр. у Великій Британії називають георгіанським, оскільки країною 

правили чотири королі на ім‟я Георг. Для нього характерне послаблення 
королівської влади, посилення парламентаризму, становлення британської 

демократії. Друга половина XVIII ст. – час докорінних економічних і соціальних змін, 
пов‟язаних із промисловою революцією і початком бурхливого розвитку капіталізму. 
Швидко зростають промислові міста, йде активне будівництво каналів, введено в 

дію першу залізницю (1825 р.). У 1779 р. над річкою Северн перекинуто перший в 
Англії залізний міст (об‟єкт ЮНЕСКО), який дав назву містечку Айронбрідж. Це 

також період розквіту Просвітництва й зародження сентименталізму. У 1801 р. в 
результаті остаточного завоювання Ірландії утворено Сполучене королівство 
Великої Британії і Ірландії.  

Георгіанська епоха ознаменувалася масштабними містобудівними проектами, 
у ході яких сформувався сучасний вигляд Лондона, Единбурга, Бата. Георгіанський 

стиль – загальна назва кількох напрямів в архітектурі, що існували впродовж ХУІІІ – 
початку ХІХ ст. (палладіанства, неоготики та ін.). Його характерними рисами є 
гармонія й симетрія форм, просторість, світлі кольори та витончений декор. У цьому 

стилі зведено низку чудових приватних палаців і садиб – Уоберн-Еббі у графстві 
Бедфордшир, Пріор-Парк-Хаус у Баті, Сомерфет-Хаус у Лондоні, Строуберріхілл у 

Твікнемі (передмістя Лондона) та ін. Кварталам георгіанської епохи Лондона 
притаманні квадратні площі зі скверами, що носять назву власників землі 
(наприклад, Блумсбері). Рядова забудова представлена червоними цегляними 
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будинками з мінімальним білим декором і чіткими геометричними лініями. Типовими 
прикладами такої забудови є лондонські Гросвенор-сквер, Парк-Кресчент, 
Бейзуотер, батська Квін-сквер. Георгіанське зодчество слугувало основою 

формування колоніального стилю у заморських володіннях Великої Британії. У 
другій половині ХУІІІ ст. виникли пейзажні парки, природна мальовничість яких 

відповідала властивому для епохи сентименталізму тяжінню до природи. Першим 
зразком такого парку став пейзажний парк Чізвік у передмісті Лондона (нині у складі 
міського району Хаунслоу). Донині збереглися й ваблять своєю красою ландшафтні 

парки у Баті, Уілтон-Хаусі, Кларемонті, Стоурхеді.  
Однією з найбільш стабільних і процвітаючих у британській історії була епоха 

правління королеви Вікторії (1837–1901 рр.), що дістала назву вікторіанської. 
Впродовж цього періоду Велика Британія не вела значних воєн (за винятком 
Кримської) й стала наймогутнішою в торгово-економічному відношенні та 

найбільшою колоніальною державою світу. В країні продовжує відбуватися 
промислова революція, активно розвивається промисловість і сільське 

господарство, розбудовується інфраструктура, удосконалюються капіталістичні 
виробничі відносини. 

Усю різноманітність стилевих напрямів, притаманних зодчеству цієї епохи, 

йменують вікторіанською архітектурою. За інерцією головні споруди країни ще 
продовжують будувати у стилі класицизму – Британський музей і квартал Парк-

Кресент у Лондоні, Королівський літературний інститут у Баті, монумент Пеншо в 
Сандерленді. Однак домінуючим архітектурним напрямом стала неоготика. Саме у 
цьому стилі зводяться у столиці будинки Парламенту, Правосуддя, Вестмістерський 

палац (пам‟ятка ЮНЕСКО), міст Тауер та ін. За канонами неоготики здійснюється 
будівництво низки університетських корпусів у містах країни. Одночасно 

розробляються й впроваджуються новітні технології будівництва – складні металеві 
конструкції для мостів і перекриттів, металеві каркаси зі скляним заповненням для 
павільйонів. Зокрема, стальні каркаси й листове скло вперше були використані під 

час будівництва «Кришталевого палацу» для Всесвітньої виставки (1851 р.), а 
згодом – під час зведення даху над перонами й вестибюлем залізничних вокзалів 

Педдінгтон і Сент-Панкрас у Лондоні. Загальний вигляд міської забудови визначали 
одноманітні ряди економічних, понурих цегляних будинків із двоярусними 
квартирами. Приватні садиби того часу будувались в еклектичному стилі. Класичний 

тип англійського дому – невисокого, компактного, акуратно вписаного в ландшафт 
склався наприкінці вікторіанської епохи. 

Після смерті королеви Вікторії на англійський престол сходить її син Едуард 
УІІ. Едвардианській епосі (1901–1910 рр.) характерні мирні політичні стосунки з 
іншими європейськими державами, стійке економічне зростання, прискорений 

розвиток технічного прогресу, розквіт культури. Це період бурхливого розвитку 
автомобілебудування, повітроплавання, поширення фотографії, зародження 

кінематографу, новітніх технологій, археологічних відкриттів. Швидка 
індустріалізація зумовила загострення соціально-економічних суперечностей і 
поляризацію суспільства. Едвардианська епоха стала провісником майбутніх 

глобальних політичних і соціальних перемін.  
В архітектурі на зміну еклектичності вікторіанського періоду приходить 

відродження ранньогеоргіанського стилю кінця ХУІІІ – поч. ХІХ ст. Інтер‟єри 
більшості громадських будівель оформлюють у стилі едвардианського бароко. 
Відчувається сильний вплив поширеного у континентальній Європі стилю модерн, 

основними рисами якого є відмова від прямих ліній і кутів на користь плавних, 
впровадження новітніх технологій, розквіт прикладного мистецтва. Так, у стилі 
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модерн будуються школа мистецтв у Глазго, будинки МакЛарена й художня галерея 
Уайтчепел у Лондоні.  

З 1910 р. розпочинається сучасна епоха в історії країни, впродовж якої престол 
посідають представники династії Віндзорів. Європа у цей період стає ареною двох 
світових воєн. У Першій світовій війні (1914–1918 рр.) Велика Британія разом із 

Францією, Росією, а згодом США виступає на боці Антанти, у Другій (1939–1945 рр.) 
– разом із Францією, Радянським Союзом, США є активним учасником 

антигітлерівської коаліції. І хоча в силу острівного положення територія країни не 
зазнавала прямого військового вторгнення, головним містам країни було нанесено 
значних збитків від нальотів німецької авіації. У Другу світову війну від масштабних 

бомбардувань особливо постраждали Лондон, в якому загинуло 30 тис. жителів, 
Бірмінгем, Ліверпуль, Брістоль, Белфаст, Кардіфф, Ковентрі. Сучасна епоха 

ознаменувалася крахом британської колоніальної системи. У 1921 р. статус 
домініону отримала Ірландія (за винятком 6 північно-західних графств), а в 1949 р. 
вона була проголошена незалежною республікою. Впродовж 1950–1960-х рр. майже 

всі колонії країни здобули незалежність. Частина з них залишилась у складі 
створеної у 1931 р. Британської співдружності націй.  

У післявоєнні роки при реконструкції зруйнованих міських кварталів 
впроваджувався функціональний стиль. Прикладом може слугувати чітко 
функціонально організований центр міста Ковентрі. В архітектурі домінували строгі, 

раціональні за композицією споруди – промислові, транспортні, торгові, ділові 
центри, наукові та навчальні заклади. Серед будівель того часу виділяються 

Королівський концертний зал у Лондоні, собор у Ковентрі. У проектуванні й 
будівництві житловлих районів до середини 1960-х рр. застосовувалися принципи 
мікрорайонування (зокрема, Холлфілд у Лондоні) й створення міст-супутників, 

органічно вписаних у довкілля (зокрема, Харлоу поблизу Лондона). З часом на 
противагу надмірній архітектурній суворості з‟являються нові течії – бруталізм, хай-

тек, постмодернізм, що використовують нові засоби вираження – локальний колір, 
пластичну форму, новітні матеріали. У стилі бруталізму збудовані галерея Хейворд, 
Центр мистецтв Барбікан, приміщення Королівського Національного театру, у стилі 

хай-тек – Ллойдс-білдінг, постмодернізму – Нове крило Національної галеоеї у 
Лондоні. В образотворчому мистецтві ХХ ст. розквіт реалістичного портретного й 

жанрового живопису поєднується з авангардистськими течіями (фовізмом, 
футуризмом, кубізмом, абстракціонізмом, сюрреалізмом та ін.).  

Таким чином, Велика Британія володіє значними історико-культурними 

ресурсами, серед яких представлені пам‟ятки різних епох і стилів, що мають 
загальносвітове значення. Розвиток туризму Великої Британії тісно пов'язаний із 

популяризацією історії цієї країни, її багатої архітектурної, музейної, літературної, 
мистецької, образотворчої, музичної, духовної, релігійної спадщини різних епох.  
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Актуальність дослідження полягає в тому, що винний туризм є досить 

перспективною й прибутковою туристичною галуззю в Європі та світі загалом, що 

інтенсивно розвивається й заслуговує наукової уваги.  
Метою роботи є розглянути та визначити сучасні основні тенденції розвитку 

винного туризму в Європі.  
Завданням публікації є вивчення особливостей розвитку винного туризму в 

досліджуваному регіоні, а також дослідження закономірностей розвитку винного 

туризму в окремих країнах Європи та здійснення аналізу основних проблем і 
перспектив розвитку цієї спеціальної галузі туризму. 

Виклад основного матеріалу.  Все більшого розвитку в регіонах 

вирощування виноградної лози та інших фруктових рослин набуває новий вид 
туризму – винний, як  одна із форм зеленого туризму. Базується він на вивченні 

процесів вирощування винограду та інших винних субстратів, а також виробництві 
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вина, дегустації готової винної продукції та відвідуванні виноробень, виноград ників, 

фестивалів й інших різних заходів, які пов‟язані з вином [4]. Адже відчути смак й 
аромат напою, упізнати таємницю його походження, за оцінками фахівців, можна 

тільки безпосередньо у місцях його виробництва, оскільки при транспортуванні й 
збереженні вина можуть втрачати свої смакові якості. Таким чином, вино високої 
якості можна купити й продегустувати тільки в тому місці, де воно виготовлене.  

Винний туризм – це окремий вид спеціалізованого (тематичного) туризму, 
пов'язаний з ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання 

алкогольних напоїв у певному регіоні, їх дегустацією безпосередньо у виробника, а 
також відвідування відповідних тематичних заходів [2]. Як свідчить інформація 
одного з французьких видань туристичного спрямування «L‟Essentiel de L‟Economie 

Touristique», винний туризм – це послуги, що надаються туристам під час їх 
перебування в винному регіоні – візити до винних погребів, місць виноробства, 

дегустація вин, перебування в ресторанах й додаткові  заходи, які пов'язані з вином, 
споживанням місцевих винних продуктів і вивчення традицій виробництва та 
споживання вина тощо . 

В сучасних умовах економічного розвитку винний туризм інтенсивно 
розвивається в різних регіонах світу та Європи зокрема. Він є джерелом значних 

прибутків, оскільки може поєднуватися з усіма іншими видами туризму й може 
слугувати доповненням туристичних програм та маршрутів для дорослих 
рекреантів. Окрім того, його значення посилюється й в культурно-пізнавальному та 

гастрономічному плані. Адже виноробство є давньою господарчо -етнічною 
традицією. Тому кожна країна завдяки винному туризму може популяризувати свою 

культуру, звичаї, національну специфіку господарства та гастрономічних інтересів. 
Це також стимулює розвиток відсталих аграрних районів Європи й світу загалом та 
зумовлює притік коштів до місцевих бюджетів,  що є актуальним і для України.  

Таким чином, винний туризм – спеціалізований вид туризму, що має на меті 
дегустацію, споживання та купівлю вина безпосередньо у виробника [8]. Він  

зародився в Європі на початку ХХ ст. з розвитком винних маршрутів у Німеччині та 
Франції. Основним туристично-винним регіоном у той період був Ельзас. Новий 
розвиток ця галузь отримала в 80-90-ті роки ХХ ст., коли європейці почали відчувати 

наслідки стрімкої урбанізації та ностальгію за традиційними галузями виробництва, 
а також споживанням натуральних продуктів харчування та проведення відпочинку 

в сільській місцевості. Тобто в цей період активно розвивався зелений туризм у 
Європі. Чільне місце в його забезпеченні відігравали традиційні галузі виробництва 
– виноробство, сироваріння, виробництво ковбас, хлібопечення, миловаріння, 

виробництво посуду та інших натуральних продуктів харчування й товарів 
народного вжитку, включаючи розвиток етнічних ремесел, а також вивчення 

місцевих звичаїв та обрядів, що мають вагоме мистецько-художнє та культурно-
естетичне значення. Це стало поштовхом до активізації винного туризму в багатьох 
країнах Південної Європи, зокрема Франції, Італії, Греції, Іспанії та Португалії, а 

також інших винних територій [12]. За оцінками фахівців, доходи від продажу вина в 
Європі становлять  близько 6,5 млрд євро в рік. На думку експертів, винний туризм 

використовує тільки 25 % свого потенціалу й який можна реально збільшити в най-
ближчому майбутньому [8]. Як свідчать офіційні дані, у 2012 р. на виноробні регіони 
Європи припадало приблизно 50 % від виробництва вина у світі  (Франція – 18 %, 

Італія – 17 %, Іспанія – 14 %, Німеччина – 3 %) [10]. 
З наукової погляду та функціональної спрямованості й залежно від мети 

подорожі, винні тури бувають: культурно -пізнавальні; рекреаційно-оздоровчі та 
лікувальні; гастрономічні; винний сільський зелений туризм та агротуризм; винно-
розважальні; освітні та науково-ділові та технологічні тощо [7]. 
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Винні тури культурно-пізнавального спрямування передбачають ознайомлення 

з традиціями виноградарства, оригінальною технологією виноробства, асортиментом 
вин місцевого виробництва та їх дегустацією, вивчення історії винного промислу, 

пам‟яток життя та діяльності видатних виноробів [6]. Найчастіше до програми туру 
входить пізнавальна екскурсія з відвідуванням виноградних плантацій, виноробного 
виробництва, а також участь у тематичних культурних подіях, наприклад, у святі 

вина. Подорожі національними «винними шляхами» з відвідуванням виноградників, 
центрів виноробства, «винних столиць», погребів, ресторанів приваблюють значну 

кількість туристів з усього світу й практикуються в таких країнах Європи, як 
Німеччина, Греція, Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Угорщина, Румунія, Болгарія, 
Молдова, у тому числі й Україна. Практично в усіх країнах, провідних виробників 

вина, є «винні шляхи», що розпочинаються від виноградника, виноробного 
підприємства, складських приміщень і до центрів продажу. Зачасту  до них 

включають ще старовинні замки, фортеці та інші видатні місця та старожитності 
виноробних територій, щоб посилити туристичну привабливість винного регіону. 
Наприклад, в Італії прокладено спеціальні маршрути з назвами «Strada di Chianti», 

«Strada del Vino» та інші. Один із найпопулярніших винних маршрутів веде до 
виноробні «Castello di Volpaia» (Замок Вальпай) у центрі Тоскани, який був 

побудований у XI ст. як оборонна фортеця [10]. Проте зараз його старовинні будівлі 
й підземелля прилаштовані під винні магазини, склади та погреби, а також 
дегустаційні зали, які зачаровують відпочивальника своєю таємничістю та надають 

відомим винним брендам ще більшої привабливості  й популярності, що є чистим 
піарним продуктом туристично-винної індустрії. Часто такі винні заклади оснащені 

сучасними технічними засобами виробництва й зберігання вина, а також 
необхідними інформаційними ресурсами та рекламно-демонстраційними засобами, 
що дає змогу простежити весь шлях виробництва вина від місць вирощування 

винограду до географії споживання вин. Усі такі заходи супроводжуються 
театралізованими виставами на культурно -етнічну та історичну тематику, а також 

можуть мати науково-технологічний та бізнесово-комерційних характер. Працівники 
виноробних компаній та туристичних фірм розкажуть відпочивальникам про відомі 
винні традиції краю, легенди й перекази середньовіччя, що пов‟язані з місцевим 

вином та цікаві факти з історії виноробства, про корисність споживання вина та 
можливості його використання з лікувальними та релаксаційними цілями, яким 

займається європейська винотерапія.  
Рекреаційно-оздоровчий та лікувальний винний туризм ґрунтується на 

пропозиції послуг лікувального, лікувально-профілактичного та косметологічного 

призначення на основі винотерапії, заснованої на цілющих властивостях вина. 
Остання в сучасних умовах соціально-економічного розвитку та погіршеної 

екологічної ситуації у світі загалом є досить популярною в Європі та США, оскільки 
базується на комплексі лікувальних, оздоровчих та косметологічних технологій, які 
зміцнюють здоров‟я, забезпечують тілу молодість і пружність, використовуючи 

цілющі властивості вина, виноградного соку, а також виноградного листя та кісточок. 
Проведення різних процедур винотерапії сприяє виведенню з організму токсинів, 

нормалізації кровообігу, зміцненню кровоносних судин [4]. Окрім того, винні маски, 
масажі та обгортання покращують мікроциркуляцію крові в судинах, зволожують і 
насичують шкіру мікроелементами, зміцнюють імунітет людини. За оцінками 

фахівців, зараз такі винотерапевтичні тури є досить популярними у Франції, 
Німеччині та Італії. Вони орієнтовані переважно на жіночу частину рекреантів 

середнього віку та заможні верстви населення. Їхня вартість коливається від 1000 
до 5000 євро [9]. Наприклад, на південному заході Франції туристам-пацієнтам 
пропонують винні тури за 3000 євро з відвідуванням ванн із червоним вином, 
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обгортанням простирадлами, просоченими медом і вином, і навіть так званий 

«п‟яний масаж». Поряд із цим, фахівці винотерапії попереджують про негативні 
наслідки винних лікувань продуктами вина та виноградного походження, які можуть 

призвести до алкоголізму, гострих отруєнь, спричинити шлункові кровотечі, 
пошкодження шкіри та спровокувати шкірні захворювань, алергію тощо [4].  

На думку експертів, найбільш вдалою формою є поєднання винного, 

етнографічного та зеленого і сільського туризму [5]. Проживаючи поблизу місць 
вирощування винограду, рекреанти мають змогу долучитися до процесу 

вирощування та збирання винограду, виробництва вина та традицій його вживання. 
Екскурсійні програми таких турів поєднуються з маршрутами відвідування замків, 
музеїв, виставок та дегустацією вина й придбанням колекційних вин та сувенірної 

винної продукції. Найбільш популярними турами в Європі такого плану є 
відпочинкові, культурно-пізнавальні та ділові тури, у тому числі й видовищні, гурман-

тури та гастрономічні тури. Як свідчить практика, туристичні потоки винних 
маршрутів зростають у тих регіонах, де на основі самобутніх традицій формуються 
розважальні тури, спеціалізовані інтерактивні туристичні продукти – з відвідуванням 

фестивалів і народних свят [8].  
Отже, сучасний винний туризм передбачає досить широким спектр видів 

туристичної діяльності: відвідування плантацій виноградників, дегустація місцевих 
сортів винограду; ознайомлення з технологією виготовлення різних видів 
алкогольних напоїв безпосередньо на виробництві; відвідування дегустаційних залів 

та підвалів; ознайомлення з історією виноробства, відвідування спеціалізованих 
музеїв та виставок; відвідування ресторанів, що пропонують послуги дегустації вина 

та майстер-класи від сомельє; участь у винних фестивалях та тематичних святах;  
відвідування та участь у спеціалізованих виставках, форумах, ко нференціях, 
конкурсах, винних аукціонах тощо. Тому в усіх виноробних регіонах світу зараз 

намітилися тенденції щодо посилення та активізації подальшого розвитку винного 
туризму завдяки поширенню рекламної продукції місцевих виробників вина, 

залучаючи у цей процес усі наявні ресурси території – відвідування історичних 
пам‟яток та виноробних заводів, розширення інфраструктури обслуговування 
туристів і запровадження спрощеної системи надання туристичних віз та організації 

ярмарок і виставок із продажу вина. За оцінками фахівців, найбільш відомими 
винними центрами на сьогодні в Європі є Італія, Франція, Іспанія, Португалія, 

Греція, Угорщина та Румунія, а також країни колишньої Югославії, включаючи 
Україну (Автономна Республіка Крим, Закарпатська, Одеська, Миколаївська та 
Херсонська області), де винний туризм відіграє важливу роль у популяриза ції 

місцевої продукції виноробства. Середня вартість винного туру до Європи складає 
від 650 євро, а по Україні – від 90 євро [12].  

Сьогодні туристичний ринок пропонує все більше послуг, впроваджуються 
інновації у звичних туристичних сферах, з‟являються нові галузі. Стандартні 
туристичні тури доповнюються новими спеціальними програмами. На конференції 

Всесвітньої туристичної організації в Лісабоні у 2010 р. були представлені  
результати дослідження «Tourism 2020 Vision», відповідно до прогнозів, винний 

туризм стане одним із найпопулярніших видів туризму  у перспективі.  
Організація туристичних фестивалів та інших подібних подій є розширенням 

спектру послуг, які надаються в туризмі. Такі заходи приваблюють більше туристів 

та є засобом впровадження цілорічних туристичних сезонів. У Європі багато років 
підряд проводиться велика кількість винних  фестивалів та свят. Найвідомішими з 

них є: винний фестиваль Борд – «Bordeaux fete le vin», Мозельський винний 
фестиваль – «Moselweinfeste», винний фестиваль у Штуттгарті – «Stuttgart Wine 
Village»,  Токайський винний фестиваль – «Tokaji Borok Fesztiválja», Свято збирання 
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врожаю в Ріосі – «Rioja Harvest Festival», винний фестиваль Мадейри – «Madeira 

Wine Festival», Божоле Нуво – «Beaujolais Nouveau, Cantine Aperte» – День 
відкритих винних льохів в Італії, «Фестиваль врожаю» в Нойштадт (Пфальц, 

Німеччина) –  «Neustadt Grape Harvest Festival», Празький тиждень вина –  «Prague 
Wine Week» та ін. [10]. Особливістю свят вина та фестивалів є те, що кожен винний 
регіон чи провінція організовують власні події, тому їх у кожній країні є досить 

багато. Наприклад, тільки в одній Закарпатській області України нараховується 
близько десяти фестивалів присвячених вину («Червоного вина», «Білого вина», 

«Французьке Божоле» та ін.) [3]. 
За оцінками фахівців, на сучасний міжнародний ринок виноробної 

промисловості припадає 180 млрд дол. США [12]. Він оцінюється як сектор, роль 

якого зростає у розвитку сільських районів у таких країнах, як Франція, Італія, 
Іспанія, Греція, Угорщина, Румунія, Болгарія та ін. Розвиток винного туризму сприяє 

загальному розвитку сільських зон, там збільшуються можливості 
працевлаштування сільського населення, збільшуються місцеві доходи та 
відбувається збільшення припливу туристів. Розвиваються такі нові винні туристичні 

регіони Європи, як Хорватія, Болгарія, Угорщина, Словенія, Україна. Досить активно 
йдуть процеси з розвитком винного туризму у нововключених країнах ЄС, таких, 

наприклад, як  Румунія, де в 2011 р. у м. Бузеу за допомогою австрійських інвестицій 
у розмірі 8 млн євро був відкритий виноробний центр «Lacerta». Крім того, в 2012 р. 
уряд країни виділив 61 млн леїв для реалізації винних маршрутів у м. Арад [8]. 

Про зростаючу популярність винного туризму в Європі свідчить 
функціонування таких європейських структур з питань винного розвитку й 

співробітництва, як Асамблея європейських виноробних регіонів (АREV), 
Конференція європейських виноробних регіонів (КЄВР) та Європейської Ради 
винних регіонів (RECEVIN) – мережа виноробних міст і регіонів, головним завданням 

яких є запровадження стандартів  проживання для винних туристів, а також 
впровадження розвитку винної культури та винного туризму. При останній 

функціонує мультимедійна мережа «Dionysus», метою якої є популяризація 
європейських виноробних регіонів. Всесвітня туристична організація планує 
провести в 2016 р. у Грузії першу Всесвітню конференцію з винного туризму, яка 

має на меті скоординувати усі напрями розвитку винного туризму у Європі та 
залучити до цього процесу нові виноробні країни [8]. Поява таких міжнародних 

організацій та заходів, які вони проводять, свідчить про значний розвиток винного 
туризму як нової туристичної галузі. Завдяки роботі цих структур з‟являються 
стандарти якості надання послуг, досліджуються перспективи розвитку галузі.  

Таким чином, можна виділили такі основні тенденції винного туризму в Європі, 
як взаємопов‟язаність винного туризму з іншими туристичними галузями; 

розширення географії винного туризму Європи; збільшення ролі винного туризму як 
нової туристичної галузі; збільшення різновидів винних турів; зростання ролі та 
кількості винних фестивалів як туристичної атракції тощо [9]. Відбувається 

модернізація винного туризму шляхом диверсифікація винних турів та 
впровадження поряд із звичними винними та гастрономічними турами різноманітних 

масових винних заходів: впровадження курсів винної кулінарії та сомельє; 
розширення гастрономічних турів із обов‟язковими винними дегустаціями; 
розширення спектру програм культурно-пізнавальних турів із використанням винної 

тематики; запровадження інноваційних винних заходів; розширення послуг 
обслуговування й збільшення мережі винних спа-закладів; пропозиція спеціальних 

винних турів за вподобанням тощо. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Винний туризм  є однією з 

перспективних галузей туристичного обслуговування в Європі, яка базується на 
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основі винного виробництва та поєднання усіх інших галузей туристичної індустрії. 

Завдяки розвитку винного туризму з‟являються нові туристичні райони та центри, 
особливо у сільській місцевості, що є поштовхом для їх розвитку. Роль цього виду 

туризму щорічно зростає, розширюється географія та спектр його послуг. Лідерами 
з винного туризму в Європі є Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція та 
Німеччина, а також нарощують свій туристично -винний потенціал Хорватія, 

Болгарія, Угорщина, Словенія, Румунія та Україна. Відбувається стандартизація 
винного туризму в Європі у результаті спільної співпраці між європейськими 

господарчо-туристичними підрозділами в галузі винного туризму, що потребує 
подальших наукових досліджень.  
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Актуальність теми. Винно-гастрономічний туризм – це відносно новий напрям 

туризму для України. Проте він отримав досить інтенсивний розвиток та здобув 

неабияку популярність у світі, зокрема в Європі. Саме цей вид туризму дає змогу не 
лише ознайомитися з окремими популярними дестинаціями, а й відчути 
національний колорит країни через призму її кулінарних традицій. Можливість 

популяризувати таким чином українську культуру у світі та стимулювати розвиток 
багатьох регіонів, зокрема через притік коштів до місцевих бюджетів, робить цю 

тему особливо актуальною на сьогодні. Досвід Франції, як колиски винно-
гастрономічного туризму, та однієї з найпопулярніших країн серед ено- та 
«кулінарних» туристів, набуває особливого значення для розвитку українського 

потенціалу в цьому напрямі.  
Мета та завдання. Метою статті є розгляд та аналіз сучасного стану, галузевої 

та територіальної структури винно -гастрономічного туризму Франції, виявлення його 
особливостей. Основні завдання дослідження: розглянути сучасні особливості 

винного та гастрономічного туризму Франції, виявити регіональні відмінності 

енотуризму в різних регіонах країни, визначити особливості гастрономічного та 
фестивального гастрономічного туризму, створити відповідні картосхеми.  

 Виклад основного матеріалу. Винно-гастрономічний туризм – доволі 

молодий вид подорожування, який стрімко набирає популярності у світі. На сьогодні 
прибутковість такого бізнесу – близько 6,5 млрд євро на рік [8].  

На сьогодні винно-гастрономічний туризм взагалі, та французький зокрема, 
можна умовно розділити на такі види: сільський «зелений», міський, фестивальний 

та навчальний [2, c. 172]. 
Сільський туризм передбачає, що основна частина подорожі проходить у 

провінційній місцевості, де туристи можуть спостерігати й брати участь у процесі 

збору врожаю, виготовленні того чи іншого продукту, дегустації, просто влитися в 
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«екологічний», «зелений» спосіб життя. Найчастіше сюди відносять і винний туризм, 

оскільки головним його принципом є дегустація вина в місці виробництва [1, c. 129].  
Серед найпопулярніших виноробних регіонів Франції – Бордо, Бургундія, 

Долини Рони та Луари, Ельзас, Шампань, Лангедок-Русільйон та Прованс. Кожен із 
них розділений на субрегіони та аппелясьйони.  

Найпопулярнішим у Бордо є регіон Медок. Тут щорічно виробляється більше 

112 млн пляшок вина, з яких дві третини в апелласьйонах О-Медок і Медок [6]. Тут 
розміщені 4 найзнаменитіші виноробні Франції – шато Латур, шато Марго, Мутон 

Ротшильд і шато Лафіт. Більшість виноградників та виноробних підприємств відкриті 
для відвідання туристами. Саме тут розміщено й більшість центрів винотерапії        
[11, c. 26].  

Бургундія – не менш популярний регіон, проте не всі господарства приймають 
туристів. Найпопулярнішими є чисельні шато Шаблі, Кот-де-Бон та Божоле. По всій 

Бургундії, в третій четвер листопада, проходить відоме свято Божоле Нуво, що 
збирає туристів з усього світу [3, c. 42].  

В Долині Луари практично всі виноградники відкриті для туристів. Тут винний 

туризм часто поєднується з відвідуванням чисельних замків. 
Кращі виробники вин Ельзасу – Трімбах,  Крайденвайсс, Ботт-Гайл пропонують 

туристам екскурсії, ресторани та розміщення в готелях. Ельзас також є лідером 
серед випуску біовин та вин із заморожених ягід винограду [3, c. 44]. Кожного серпня 
тут проходить регіональна  виставка вин.  

Регіон Шампань щороку реалізує 300 млн пляшок шампанського та вважається 
найбагатшим виноробним регіоном Франції. Найпопулярнішими є екскурсії та 

дегустації в Реймсі. Для туристів відкриті фабрики шампанських вин «Поммері», 
«Теттінгер», «Руінар» та «Піппер-Хайдсік» [7, c. 113].  

Регіони Прованс, Лангедок-Русільйон та Долина Рони часто об‟єднують в один 

винний тур. Загалом, у цих трьох регіонах виробляється 65 млн далл вина, з яких  
23 млн – споживається та закуповується туристами [9, c. 74]. 

Міський винно-гастрономічний туризм можна розглядати як наслідок зростання 
добробуту населення. Просто похід у ресторан не лише став загальнодоступним, а 
й перестав здаватися чимось надзвичайним. Споживач став більш вимогливим та 

обізнаним щодо кулінарії.  
Одним із найвідоміших та найвпливовіших ресторанних рейтингів на сьогодні є 

«Червоний путівник» або «Червоний гід Мішлен», що оцінює ресторани за 
тризірковою шкалою. Згідно цього путівника, станом на 2014 р. більшість 
тризіркових ресторанів розміщувалися в Парижі. Ресторани цієї ж категорії є також у 

Жуаньї, Солье, Ежені-ле-Бен, Ліоні, Вайрьє-дю-Лак, Шаньї, Руані, Сен-Бонне-ле-
Фруа, Ілльхаузерні, Баренталі, Лагіолі, Померолі, Канкалі й Валансі [10].  

Екскурсії на фабрики та інші виробництва є одним із найпоширеніших видів 
гастрономічного туризму. Найпопулярніші екскурсійні виробничі підприємства з 
виробництва меду, сиру та фуа -гра. Вони розміщені по всій території країни. Проте 

більшість популярних серед туристів сироварень сконцентровані на південному 
сході (Лангедок-Русільйон, Прованс та Рона-Альпи) та в Ельзасі. Більшість же 

«туристичних» ферм фуа-гра розміщена в регіонах Аквітанія та Південь-Піренеї.  
Трюфельні ферми поширені в Лімузені, Провансі, Франш-Коте, Іль -де-Франс, 

безпосередньо навколо Парижу – основного споживача трюфелів, та регіоні 

Шампань-Арденни.  
Так звані «маслинні млини» – підприємства з виробництва оливкової олії, 

зосереджені майже виключно в Провансі.  
Відвідати шоколадну фабрику туристи мають можливість у Бретані та 

Нормандії, Пікарді ї та околицях Парижа. Невеличкі ж «шоколатеріє», де 
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виготовляється та продається шоколад ручної роботи, можна зустріти по всій 

Франції. Станом на грудень 2013 р. їх нараховувалося до 10 000 [8].  
Устричні та осетрові ферми розміщені на вузьких узбережних смугах уздовж 

Атлантичних берегів Бордо, Пуату-Шарант, Західної Луари, Бретані й у 
Середземноморських затоках Лангедок-Русільйону та Провансу. Лідером за 
популярністю та прибутками є підприємства Аркашонської затоки (Бордо) [6].  

Ферми з вирощування спеціального виду жаб для приготування славнозвісних 
«жаб‟ячих лапок» розміщені по всій країні. Проте масової популярності серед 

туристів власне ферми не здобули, незважаючи на феноменальний попит на цей 
продукт у ресторанах країни [10].  

Таким чином, сільський та міський винно-гастрономічний туризм представлені 

майже у всіх регіонах Франції. При цьому кожен регіон залишається самобутнім та 
має свою спеціалізацію.  

На сьогодні, можна виділити певні ареали, в межах яких туристичні потоки 
найінтенсивніші, а прибутки від винного та гастрономічного туризму найвищі (рис. 1).  

Фестивальний туризм є чи не найдавнішою складовою кулінарних та винних 

подорожей по Франції. Ще в 16 ст. трапляються письмові згадки про відвідання 
мешканцями сусідніх сіл і містечок свят врожаю винограду, молодого вина або сиру.  

Навіть на сьогодні, якщо інші види винно -гастрономічного туризму в більшості 
своїй орієнтовані на іноземного туриста, то серед відвідувачів різноманітних 
фестивалів в‟їзні туристи складають лише 30–50 %, а внутрішні ‒ 70‒50%, 

відповідно [9, с. 101].  
Як представлено на рис. 2, більшість популярних фестивалів, відвідуваність 

яких перевищує 25 тис. осіб, проводяться в, або поблизу відомих виноробних 
регіонів чи великих міст.  

 

 
 

Рис. 1. Ареали найінтенсивнішого сільського та міського  

гастрономічного туризму та виноробні регіони  



 171 

 
 

Рис. 2. Центри фестивального гастрономічного туризму  

Франції та виноробні регіони 

 
Проте, без перебільшення, майже кожен населений пункт має своє 

гастрономічне свято або фестиваль. Переважно вони присвячені вину чи винограду, 
сиру, стравам із птиці, млинцям чи пирогам, шоколаду та іншим продуктам.  

Навчальний винно-гастрономічний туризм у Франції залишається 
найпопулярнішим серед спеціалістів харчової та виноробної промисловості усього 
світу. У Парижі, Марселі, Ліоні, Тулузі, Бордо, Страсбурзі, Монпельє, Нанті, Орлеані 

та Діжоні розміщені найпопулярніші та найдорожчі кулінарні школи, школи сомельє, 
навчальні центри та МВА з управління ресторанним та винним бізнесом. Якщо 

раніше серед студентів переважали американці та європейці, то останній тренд – 
переорієнтація на китайську та японську аудиторію [5].  

Висновки. Проаналізувавши сучасний стан винно-гастрономічного туризму 

Франції, можна виділити чотири основні ареали його інтенсивного розвитку. 
Територіально вони майже співпадають з адміністративними та виноробними 

регіонами Бордо, Бургундії, Провансу та Шампані. Також саме ці регіони лідирують у 
фестивальному та навчальному туризмі. Французький досвід, може бути ефективно 
використаний в Україні в напрямі розробки різноманітних програм державної 

підтримки, врегулювання стандартів якості продукції, інформаційного забезпечення 
для туристів та розвитку інфраструктури. 
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Актуальність теми дослідження. Під релігійним туризмом розглядають види 

діяльності, пов‟язані з наданням послуг та задоволенням потреб туристів, що 
прямують до святих місць і релігійних центрів, які перебувають за межами регіону їх 

проживання. У релігійному туризмі виділяють два основні види: паломницький 
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туризм і релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості. Паломницький 

туризм – це сукупність переміщень представників різних конфесій із культовою 
метою [5]. Паломництво – прагнення віруючих людей відвідати святі місця та 

задовольняти свої духовні потреби [7]. Серед причин для здійснення паломництва 
можна виділити бажання зцілитися від душевних і фізичних недуг, помолитися за 
рідних і близьких, отримати духовні дари, проявити відданість вірі, знайти сенс 

життя тощо. Інтерес до релігійного туризму особливо останнім часом зростає.  
В Україні спостерігається процес становлення туристських фірм з організації 

релігійних та паломницьких турів, а також створюються паломницькі служби при 
монастирях, церквах та інших релігійних структурах. Тільки за останні 3–4 роки в 
нашій країні значно збільшилася кількість туристів, які мають паломницьку мету, а 

також значна частина релігійних туристів відправляється за кордон із релігійно - 
пізнавальними цілями [5]. Одним із найпопулярніших паломницьких центрів для 

українських туристів-вірян є Греція. Володіючи великою кількістю сакральних 
об‟єктів (храмів і храмових комплексів, монастирів), країна дбає про їх використання 
для задоволення духовних потреб та пізнання не лише місцевого населення, а й 

іноземних відвідувачів, що потребує наукового вивчення й перейняття досвіду 
практичної організації паломницьких подорожей у нашій державі.  

Метою цього дослідження є вивчення особливостей розвитку паломницького 

туризму в Греції як одного з найбільш розвинених світових центрів релігійно-
паломницького туризму та визначення проблем та перспектив розвитку цього 

туристичного напряму в країні. 
Основними завданнями публікації є характеристика основних паломницьких 

центрів Греції, аналіз сучасного стану розвитку релігійного туризму в країні, 
визначення проблемних аспектів розвитку туризму релігійного спрямування в країні, 
а також окреслення перспектив паломницького туризму в Греції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Релігійний туризм на сучасному 

етапі є однією з основних складових доходів туристичної галузі Греції, адже ця 

країна є духовною столицею Православ‟я. На її території розбудовувалися багато 
православних святинь, таких як, наприклад, Свята Гора Афон – самовладна 
чернеча республіка. Поняття «паломники» та «паломництво» походять саме з 

православного християнства. Ці визначення стали універсальними, й сьогодні їх 
використовують у всіх релігійних течіях світу. Паломництво було започатковано ще 

в IV ст., коли християнство отримало статус державної релігі ї [1]. 
Греція завжди була не тільки берегинею античної культури, а й оплотом 

православ‟я. Близько 98 % населення країни – православні християни [6]. 

Православ‟я визнане панівною релігією Конституцією Греції. Остання водночас 
гарантує свободу віросповідання для всіх громадян. У країні знаходиться багато 

святих місць, які становлять значний паломницький інтерес, у тому числі притягують 
до себе іноземних мандрівників-паломників. Крім того, саме Греція – країна, де 
почали зводити перші православні храми й звідки почала поширюватися 

православна віра, у тому числі й на нашу землю.  
Основним і найвідомішим місцем паломництва всіх православних у Греції є 

Свята Гора Афон, яка розміщена на Афонському півострові. Її висота становить 
2033 м. Перші ченці на Афоні з‟явилися у І–IV ст., а великі монастирі у т. ч. Лавра 
святого Афанасія Великого, набули розвитку переважно в VII–IX ст. [1]. В‟їзд на 

Святу Гору Афон для паломників також є обмеженим. Афонське керівництво видає 
спеціальні дозволи на відвідування Святої Гори – діамонтіріон, які можуть отримати 

тільки представники чоловічої статі. З 1060 р., згідно із «Золотою Буквою» 
Костянтина Ченця, доступ на Афон доступний не всім і не завжди, оскільки жінкам 
суворо заборонений вхід на територію чернечої республіки – з метою не заважати 
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безперестанній чернечій молитві, а також наявні обмеження щодо напливу 

паломників чоловіків та  існують спеціальні правила поведінки, щоб не заважати 
ченцям звершувати молитви за весь світ. Зараз у чернечій державі налічується два 

десятки великих монастирів (Лавра Святого Афанасія, Ватопед, Іверон, Хіландар, 
Діонісіат, Кутлумуш, Пантократор, Ксіропотам, Зограф, Дохіар, Каракал, Філофей, 
Симонопетра, Святого Павла, Ставроникита, Ксенофонт, Григоріат, Есфігмен, 

Пантелеймона, Констамоніт), багато скитів і келій. Окрім того, на її території 
знаходиться понад 5 тис. відомих християнських об‟єктів (храми, монастирі, каплиці, 

мощі святих угодників Божих, чудотворні ікони та цілющі джерела, місця проповіді 
святих подвижників тощо), які притягують до себе значні потоки паломників з усього 
світу. Тут знаходяться численні мощі святих угодників Божих таких, як св. 

великомуч. Пантелеймона, Георгія Побідоносця, святителя Іоанна Златоустого, св. 
прав. Анни, св. рівноап. Марії Магдалини, св. преп. Афанасія, Петра, Силувана та  

інших афонських і всесвітніх православних святих. На Афоні знаходяться відомі 
чудотворні образи Божої Матері: «Скоропослушниця», «Іверська», «Всецариця», 
«Троєручиця», «Млекопітательниця», «Сладке Лобзання», «Ватопедська», 

«Стариця», «Достойно є», «Милуюча», «Закланна», «Економіса», «Благодатна» та 
багато інших святинь [4]. 

Відомим паломницьким центром Греції є Афіни, де на горі Лікавіттос 
розміщена стародавня візантійська церква святого Георгія, а також місцевість 
Ареопаг, де апостол Павло виголосив свою першу проповідь. Неподалік міста 

Лутракі розміщується жіночий монастир преподобного Патапія, який славиться 
чудовими фресками й аскетичністю черниць. 

У місті Патри, в Соборі Святого апостола Андрія Первозванного зберігається 
його чесна глава й хрест, на якому був розіп‟ятий апостол. Він вважається 
покровителем цього міста, тому 13 грудня відзначається тут як всенародне свято. 

Крім того, в Патрах розміщується монастир святого Миколая Філантропінон, який 
був заснований у кінці ХІІІ ст. знатним грецьким родом Філантропіносами. Фрески 

монастиря становлять культурно-мистецьку цінність поствізантійського періоду. У 
передмісті Патр  – Егіо знаходиться чудотворна ікона Божої Матері Тріпіті, яка 
однією із найбільш шанованих святинь у Греції. Важливим паломницьким центром є 

монастир преподобного Луки, який розміщується у Центральній Греції (в м. Беотія). 
В ньому знаходяться дві визначні сакральні пам‟ятки Греції, які включені до списку 

пам‟яток культурної спадщини ЮНЕСКО – храм Пресвятої Богородиці (Х ст.) й 
головний храм на честь преподобного Луки (ХІ ст.) [6]. 

У древньому місті Коринф розміщується собор святого апостола Павла, де в 

перші віки християнства відбувалися його проповіді. На шляху з Коринфа в 
Калавриту розташований чоловічий монастир Мега Спілеон, де знаходиться 

чудотворна ікона Божої Матері, яка була написана Апостолом Лукою з воску. Поряд 
із містечком Калаврита розміщений Свято-Успенський монастир, де перебуває 
чесна глава святого Алексія, подарована монастирю в часи його розквіту 

імператором Еммануїлом Палеологом. Фрески собору, які дійшли до наших днів, 
були написані у XIII ст. великим майстром македонської іконописної школи. У 

монастирі збереглася велика бібліотека, яку подарував видатний грецький вчений 
Анфім Олімпіотіс. Монастирський комплекс у м. Топлу поєднує в собі візантійські й 
італійські елементи архітектурної спадщини, які були характерні для епохи 

Відродження. У монастирському музеї зберігається велике зібрання ікон, облачень  
священнослужителів, церковного посуду, рідкісних рукописів і гравюр. Важливим 

паломницьким центром Греції є Святі Метеори, система монастирів, що 
розміщуються у Метеорських горах, поблизу міста Каламбака.  Вони були засновані 
в XIII–XIV ст. преподобним Афанасієм. 
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У Салоніках зберігаються мощі святого великомученика Димитрія Солунського, 
які виділяють чудотворно-цілюще та пахуче миро. «Канон Димитрію Солунському» 
був першим твором слов‟янською мовою святих рівноапостольних Кирила та 

Мефодія після створення ними слов‟янської абетки. Багато з найперших монастирів 
у Києві, Владимирі та Москві закладалися в честь саме цього святого. У Салоніках 

знаходиться знаменитий храм Святого Іллі, виконаний в традиційному для Греції 
візантійському стилі, який внесений до списку пам‟яток Всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Також у місті знаходиться Церква Святих Апостолів, а також 

храм святителя Григорія палами, де зберігаються його чудотворні мощі. Найбільшу 
популярність серед храмів Салонік отримав Храм Святої Софії. Крім того, в місті 

збереглися місця, пов‟язані з проповіддю апостола Павла, коли він бував у 
Салоніках під час своїх місіонерських подорожей [1].  

Відомими паломницькими центрами є ціла низка островів, які були пов‟язані з 

тими чи іншими історичними подіями в розвитку православ‟я, а також життям святих 
подвижників. На острові Корфу покояться мощі святителя Спиридона 

Триміфунтського, на острові Евбея подорожні поклоняються мощам праведного 
Іоанна Руського, а на острові Патмос знаходиться печера Апокаліпсису, в якій 
Святому апостолу та євангелісту Іоанну Богослову було божественне видіння, й 

саме там апостолом була написана Книга Одкровення. На острові Крит найбільш 
відвідуваними святинями є близько 20 монастирів та церков, зокрема монастирі 

Аркадії, Привели, Топлу, Керра. Країна має багату сакральну архітектуру, іконопис 
та скульптуру, які формувалися протягом багатьох століть  [6].  

Протягом усього року у країні відбуваються релігійні святкування зі звичаями і 

традиціями, які пов‟язані зі звершенням богослужінь та хресними ходами, пишними 
церемоніями та народними грецькими гуляннями, що викликає значний 

паломницький інтерес. Найвідомішими з усіх святкувань є Великдень та інші 
дванадесяті свята із різноманітними релігійними заходами та народними 
торжествами. Особливими святами є також події на честь Пресвятої Богородиці, яка 

вважається покровителькою усієї Греції, Її другим уділом, після Святої Землі. 
Найбільш шанованим святом Пресвятої Діви – Панагії є Успіня Богородиці              

28(15) серпня, яке супроводжується різноманітними заходами по всій країні, а 
особливо на острові Кефалонія, де в цей день із гір спускаються отруйні змії, які 
нікого не кусають у це свято, а також розцвітають засохлі лілії біля чудотворної ікони 

Божої Матері, відбувається невеликий землетрус під час хресного ходу та з чистого 
неба йде дощ. Цей острів отримав назву острова православних чудес. Окрім того, 

кожне село і місто з особливим розмахом святкує іменини своїх святих покровителів. 
Загальнонаціональним є свято на честь святого великомученика Димитрія та 
святителя Спиридона Тримуфунтського, мощі останнього покояться на о. Корфу.  

Тисячі мандрівників захоплюються візантійським та поствізантійським 
мистецтвом релігійного характеру – іконами, фресками та мозаїкою, культурною 

спадщиною минулого, що свідчить про відданість традиціям і зв‟язку між 
мистецтвом і релігією. Великі Візантійські музеї в Афінах, Салоніках, Яніні, Кастор‟ї 
приваблюють туристів багатством і якістю своїх унікальних експонатів [1]. 

Грецію щорічно відвідують паломники не тільки з православних країн – Сербії, 
Болгарії, Молдови, Росії, України, Білорусії, Грузії, країн колишньої Югославії, а й 

республік Балтії,  США, Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, Німеччини, Франції, 
Японії та Китаю. За оцінками фахівців, Греція посідає 15 місце у світовому списку 
найбільш відвідуваних країн світу [4]. За офіційними даними, до неї приїжджає 

понад 20 млн туристів у рік, серед яких третина – це паломники, тому керівництво 
держави буде й надалі стимулювати розвиток релігійного туризму.  
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Стратегія розвитку релігійного туризму в країні була розроблена й 

Синодальним офісом Грецької Православної Церкви (ГПЦ). Вона передбачає 
збереження, демонстрацію та розвиток релігійних святинь, монастирів і храмів, а 

також спрощення процесу відвідування цих об‟єктів. Також ведеться робота з більш 
тісної взаємодії Синодального офісу ГПЦ з державною владою, церквами, іншими 
організаціями та органами влади як у Греції, так і за її межами. Тобто його основне 

завдання – рекламувати, показувати та розвивати основні паломницькі центри в 
країні, а також зробити так, щоб паломникам-туристам було легше й простіше 

відвідувати їх. Водночас, грецька конституція й законодавство поки що не дають 
змогу Синодальному офісу ГПЦ виконувати функції туристичних агенцій та 
операторів, щоб допомагати туристам у пошуку турів і розміщення, що 

практикується, наприклад, в інших країнах. 
Розвиток цілорічного паломницького туризму в Греції входить у стратегію не 

тільки церкви, а й офіційної влади, що передбачає розвиток релігійного туризму у 
всіх його проявах і видах. Відомо, що паломницький туризм не пов‟язаний із 
кліматичними умовами: екскурсії до святих місць можна організовувати протягом 

усього року. Під час великих релігійних свят церкви та монастирі прикрашаються, 
відбуваються урочисті богослужіння, що збільшує їх привабливість для іноземних 

паломників і туристів. Відпочинковий туризм у Греції, як і в Ізраїлі, тісно пов'язаний з 
культурно-пізнавальним, а також зачасту із релігійним, адже рекреанти 
перебуваючи в місцях відпочинку, відвідують найбільш відомі релігійно -паломницькі 

центри та святі місця [2]. Тому розвиток релігійного туризму сприяє економічному 
підйому приймаючого мандрівників регіону. Паломники готові відвідувати святі місця 

в будь-який час року, що робить цей напрям туристичного бізнесу досить вигідним. 
Організація поїздок для віруючих людей, незважаючи на їх схильність до 
аскетичного способу життя, вимагає поліпшення інфраструктури. У свою чергу, це в 

позитивно відбивається на рівні працевлаштування місцевого населення і загалом 
сприятливо позначається на соціально-економічному стані всього регіону [3]. 

Серед основних проблем розвитку паломницького туризму в Греції, на нашу 
думку, слід вказати: фактичну відсутність рекламно-інформаційної продукції та 
просування релігійного туризму в Греції на міжнародному ринку турпослуг (як відомо, 

Греція більше відома як центр пляжного та екскурсійного туризму), відсутність 
системи управління релігійним туризмом (ГПЦ не має офіційних повноважень 

займатися забезпеченням паломницьких турів), недостатню кількість гідів зі знанням 
другої іноземної мови (крім англійської), порівняно високу вартість грецьких 
паломницьких турів. Незважаючи на те, що Греція є однією з найлояльніших країн 

Шенгенської зони, проблемним аспектом здійснення паломницьких подорожей до 
країни є отримання візи. Грецькі посольства та консульства вимагають 

представлення від потенційного відпочивальника чи паломника значної кількості 
документів, які посвідчують його платоспроможність і фінансову можливість 
убезпечення свого перебування на території їхньої країни, а також папери, що 

свідчать про майновий статок особи, яка збирається подорожувати її територією. 
Сучасна Греція загалом орієнтується на більш багатих відпочивальників, тобто усі 

зусилля держави спрямовані на те, щоб у сучасних умовах складного економічного 
розвитку в країну приїжджали не значне число туристів, а більш заможні 
представники іноземних туристів, наприклад, німців, австрійців чи бельгійців, які 

залишають у десятки разів більше валюти в країні поодинці, ніж колективні групи 
відпочивальників із країн колишнього соцтабору, у тому числі й України. Проте в 

останнім часом намітилася тенденція послаблення візового режиму щодо громадян 
Російської Федерації з боку сучасного грецького уряду, який в обмін на отримані 
російські кредити намагається лояльно ставитися до російських туристів [4].  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, Греція є 

одним із найбільших центрів релігійного туризму у світі. Православні святині, які 
розміщені на території країни, щороку приваблюють значну кількість туристів, які 

відвідують Грецію з метою паломництва або з пізнавальними турами релігійної 
спрямованості. Вплив релігійного туризму на економіку країни є суттєвим, він 
забезпечує розвиток, насамперед, самих релігійних центрів і територій, де 

знаходяться видатні християнські святині. Досвід розвитку паломницького туризму в 
Греції, безумовно, є корисним для України й потребує подальшого наукового 

дослідження.  
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Kovtun D. V. Features of the Development Medical and Health Tourism in the Czech 
Republic. Features of the development of medical and health tourism in the Czech Republic are 

considered. The main spa resorts of the country are detected. The structure and dynamics of 
tourist arrivals for treatment and rest in the Czech Republic are analyzed.  
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Актуальність теми дослідження. Здоровʼя й добре самопочуття людей є 

сьогодні однією з найголовніших пріоритетів розвитку кожної держави. Для 

забезпечення міцного здоровʼя та доброго самопочуття власного населення кожна 
держава докладає значні зусилля. Однак не у кожній країні є достатні кліматичні та 
природні ресурси для відпочинку й оздоровлення населення, тому особливого 

значення набувають поїздки з метою оздоровлення до тих країн, де такі ресурси 
наявні. Чехія є надзвичайно багатою на мінеральні та бальнеологічні ресурси, тому 

актуальним на сьогодні є вивчення особливостей розвитку лікувально -оздоровчого 
туризму в Чехії – одного з найбільш відомих світових центів цього виду туризму.  

Чехія порівняно молода держава в Європі, яка виникла 1 січня 1993 р. 

Особливості клімату, мальовничість ландшафтів, багатство історичного минулого 
зробили Чехію одним із найпопулярніших туристичних центрів Європи. Сьогодні ця 

країна відноситься до групи країн, в економіці яких зростає роль туризму. У Чехії 
багато визначних памʼяток як природних, так і архітектурних. Ландшафт Чехії 
дивовижний за своєю красою й різноманітністю. Однак на світовій арені Чехія 

відома насамперед як центр лікувально-оздоровчого туризму. Саме тут розміщені 
цілющі джерела популярних європейських курортів, таких як Карлові Вари й 

Маріанське Лазне. Сприятливі кліматичні умови, сучасні лікувальні та реабілітаційні 
методи забезпечили курортам Чехії провідне місце серед бальнеологічних курортів 
світу як найпрекраснішого місця відпочинку в Чехії.  

Аналіз публікацій із цієї проблеми. Щодо стану дослідження особливостей 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Чехії в науковій літературі, то у 

вітчизняній літературі ця проблема розроблена недостатньо. Дослідженням цієї 
теми найбільше займалися переважно чеські науковці. Наприклад, Іржи Каменіцкі та 
Лукас Кучера у своїх публікаціях значну увагу приділяли як окремим аспектам 

розвитку туризму в Чеській Республіці в загальному, так і розвитку лікувально -
оздоровчого туризму зокрема [6]. Патрік Кайзар досліджував розвиток цього виду 

туризму в Чехії та порівнював його з деякими країнами Європи [11]. Люсі Соучкова 
вивчала цілющі природні ресурси, займалася  дослідженням розвитку курортної 
галузі Чехії [8]. Регіональні особливості розвитку лікувально -оздоровчого туризму в 

Чехії відображенні у праці Зузани Гавлічкової [13]. Серед інших науковців, які 
займалися дослідженням лікувально-оздоровчого туризму в Чехії, слід також 

відзначити Іву Галвасову [7], Мартіну Масарчікову [9; 10], Міхаелу Янекову та ін. 
Незважаючи на наявність значної кількості праць та публікацій, ця тематика є 
недостатньо висвітленою в українській науковій літературі, тому потребує 

подальшого дослідження.  
Мета дослідження ‒ виявити та проаналізувати особливості розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Чехії. 
Для досягнення задекларованої мети дослідження розв‟язувалися такі 

завдання: 

1) з‟ясовати суть поняття «лікувально-оздоровчий туризм»; 
2) проаналізувати кількість та структуру прибуттів; 
3) виділити особливості сучасного розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Чехії; 
4) виявити територіальні відмінності в розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в країні. 
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На сьогодні не існує єдиного підходу до визначення суті поняття «лікувально-

оздоровчий туризм». Найпростіше лікувально-оздоровчий туризм можна визначити 
як подорож до курортних місцевостей із метою відпочинку та оздоровлення. Дещо 

інше визначення запропонував А. А. Федякін. На його думку, лікувально-оздоровчий 
туризм – це особливий вид туризму, що спрямований на відновлення життєво 
важливих функцій людини й призначений для хворих і ослаблених людей [4]. Більш 

ширше визначення цього поняття надає О. Вєтітньов, який визначає лікувально-
оздоровчий туризм як частину туристської діяльності, що передбачає в якості 

головного мотиву поїздки отримання туристами за власні або корпоративні кошти 
комплексу лікувально-діагностичних, реабілітаційних, профілактичних та 
рекреаційних послуг, що надаються в місцевостях, відмінних від місця їхнього 

проживання та в своєму розпорядженні необхідними для цього природними, 
матеріальними й людськими ресурсами з метою запобігання захворювань або 

лікування різих патологій [1]. 
У туристичному районуванні Чехії виділяють чотири райони: Північний, 

Західний, Центральний та Південний. Бальнеологічні ресурси є основою розвитку 

туристичного комплексу Західного району. Саме тут зосередженні більшість курортів 
країни, зокрема, всесвітньо відомі лікувальні води Карлових Вар та Маріанське 

Лазне. Географічно ці курорти розміщені у Західній Богемії неподалік від кордону з 
Німеччиною. Традиційно склалося так, що курорти цього району є не лише місцем 
власне лікування, а й своєрідним осередком світського життя суспільства. 

Відвідування бальнеологічних курортів у Західній Чехії вважається престижним й є в 
певному розумінні частиною іміджу найуспішніших представників культури, 

мистецтва, бізнесу, політичної еліти [2]. 
Найбільш відомими бальнеологічними курортами Західного туристичного 

району Чехії є Карлові Вари, Маріанське Лазне та Франтішкове Лазне. Найбільша й 

найвідоміша чеська оздоровниця – Карлові Вари, або Карлсбад, як називали цей 
курорт у ХІХ ст. Розташований він на заході країни. Історія курорту тісно повʼязана з 

відкриттям та освоєнням джерел мінеральних вод. Курортне лікування тут почалося 
ще в XV ст. На цьому курорті туристи не лише лікуються, а й знайомляться з 
багатою історією та культурою міста. Карлові Вари нині приймають відвідувачів з усіх 

п'яти континентів світу. Особливо полюбляють курорт німецькі туристи завдяки 
вигідному співвідношенню ціни та якості лікування. Лікують у Карлових Варах 

хвороби травного тракту й обміну речовин. Через популяризацію здорового способу 
життя на початку ХХІ ст. кількість туристів, які приїжджали на відпочинок до головної 
чеської оздоровниці, постійно збільшувалася. При цьому слід відзначити, що 

зростала як кількість вітчизняних туристів, так і кількість іноземних відвідувачів [12]. 
Урядом країни та місцевими бізнесменами докладено багато зусиль для розвитку 

інфраструктури курорту. Крім розвиненої транспортної системи, яка дає змогу 
дістатися у будь-яку точку як Чехії, так й Європи, великої кількості санаторіїв та 
закладів харчування в Карлових Варах створена широка мережа закладів 

розміщення, яка може задовольнити бажання будь якого туриста. Так, у самому місті 
розміщено 116 закладів, де можуть розміститися приїжджі туристи. Ще понад сотня 

таких закладів розміщена в містах неподалік Карлових Вар [5].  
Недалеко від Карлових Вар розміщені знамениті курорти Франтішкови Лазне й 

Маріанське Лазне. Курорт світового значення Франтішкови Лазне знаходиться у 

західній частині Чехії й є одним із найстарших (заснований 1792 р.) і найбільших 
курортів країни. На ньому лікують хвороби системи кровообігу, вади серця й 

захворювання опорно-рухового апарату. Курорт Маріанське Лазне теж належить до 
так званого Західночеського трикутника й має світову популярність. На курорті й у 
найближчих околицях нараховується 140 джерел мінеральної води, з яких для 
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лікувальних цілей використовуються 39. Тут лікують захворювання нирок і 

сечовивідних шляхів, обміну речовин, деякі захворювання нервової системи.  
Найбільшими курортами Північного району є Тепліце та Яхімов, розміщені на 

північному заході Чехії. У районі масиву Рудних гір розташований бальнеологічний 

курорт Тепліце − один із найдавніших у Європі. За 20 км на північ від Карлових Вар 
на висоті 650 м над рівнем моря знаходиться курорт Яхімов, що теж є курортом 

світового значення. Цілющими властивостями володіють термальні радіоактивні 
джерела, температура води в яких досягає +28 °С. Подібних джерел у світі є дуже 
мало. До речі, Яхімов є першим у світі радоновим санаторним курортом. Тут лікують 

хвороби опорно-рухового апарату й деякі хвороби нервової системи. Ще одним 
відомим курортом, який розміщений у уьому туристичному районі є курорт Янське 

Лазне. Янське Лазне – один із найпопулярніших бальнеологічних курортів Чехії, 
розміщений на північному сході, у районі Судет, в області гірського масиву 
Крконоше. Відомий тим, що в ньому був відкритий перший у Європі санаторій, який 

спеціалізувався на лікуванні дитячого паралічу.  
До великих курортів міжнародного значення належать і Подебради, розміщені 

в межах Центрального туристичного району, серед мальовничих парків у рівнинній 
частині Чехії. Курорт має 13 джерел. На ньому лікують захворювання серця. Крім 
перелічених, відомими курортами Чехії є Кінжварт, розміщений за 8 км на північний 

захід від курорту Маріанське Лазне; Єсенік, що знаходиться на північному заході 
Моравії та ін. [3]. 

За кількістю туристських прибуттів на санаторно-курортне лікування Чехія 
очолює список європейських країн. У період із 2012 до 2014 р. Чехію з метою 
оздоровлення відвідали понад 2 млн осіб, із яких понад 1,1 млн становили іноземні  

громадяни (рис. 1) [5]. Така кількість іноземних туристів свідчить про те, що чеські 
курорти є популярними не тільки в середині країни, а й за її межами, хоча у ХХІ ст.. 

спостерігалося переважання внутрішніх туристів над приїжджими. У 2013 р. кількість 
іноземних туристів, які приїхали оздоровлюватися в Чехію склала 50,5 %. Проте 
переважання зовнішнього туризму над внутрішнім відбулося тільки другий раз, 

починаючи з 2000 р. ( у 2006 р. нерезиденти склали 51,8 % від усіх гостей чеських 
курортів) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Кількість прибулих туристів  із метою бальнеологічного  

лікування та відпочинку до Чехії у 2012–2014 рр., тис. осіб 
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Висока якість та відносно не велика ціна наданих послуг є привабливим 
фактором для іноземних туристів. Щодо країн найбільших постачальників туристів, 

то у 2014 р. до першої п‟ятірки входили такі країни, як ФРН, Росія, Австрія, Україна 
та Ізраїль (табл. 1). 

Таблиця 1 
Кількість прибулих іноземних туристів із метою  

бальнеологічного лікування та відпочинку до Чехії у 2012–2014 рр.* 

 
№ 
з/п 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 
 

Країна 
Кількість 
прибулих, 

тис. осіб 

 
Країна 

Кількість 
прибулих, 

тис. осіб 

 
Країна 

Кількість 
прибулих, 

тис. осіб 

1 ФРН 162,4 ФРН 162,3 ФРН 157,9 
2 Росія 91,6 Росія 104,1 Росія 92,4 

3 Україна 8,6  Україна 9,8 Австрія 8,1 
4 Австрія 7,8 Ізраїль  9,3 Україна 7,8 

5 Ізраїль 6,9 Словаччина 7,8 Ізраїль 7,5 
* Складено за: [5]. 

 
Хоча домінуючою групою серед іноземних туристів за останні декілька років на 

чеських курортах залишаються представники ФРН ( в 2012−2014 рр. майже 45 % 

усіх туристів) паралельно спостерігається збільшення кількості представників країн 
колишнього Радянського Союзу та Азії. 

Останнім часом спостерігається більш активне просування чеських 
оздоровниць на європейський ринок лікувально -оздоровчого туризму. Усі чеські 
курорти, крім лікувальних і оздоровчих, пропонують культурні, розважальні й 

спортивні програми. На курортах відкривають театральні сцени, галереї та 
виставкові зали, ігорні заклади тощо, розширюють можливості активного відпочинку, 

створюючи умови для гри в гольф і теніс, плавання, занять верховою їздою, 
пішохідних і велосипедних прогулянок. Лікувальні та оздоровчі програми вдало 
поєднуються з культурними, розважальними та пізнавальними заходами.  

Висновки. Чехія є одним із найпопулярніших лікувально-оздоровчих центрів 

світу. Сприятливі кліматичні умови, сучасні лікувальні й реабілітаційні методи 

сприяли тому, що курорти Чехії займають провідне місце серед бальнеологічних 
курортів світу. Найбільше курортів розміщено на заході країни. Тут розміщені такі 
популярні курорти як Карлові Вари, Маріанське Лазне та Франтішкове Лазне. Серед 

інших популярних курортів, які розміщені в інших регіонах країни, слід відзначити 
Лугачовіце, Тепліце, Подербади та ін. Останнім часом спостерігається незначне 

збільшення кількості туристів, які прибувають до Чехії з метою лікування та 
відпочинку. Найбільше туристів прибуває з ФРН, Росії, України та інших країн. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Сьогодні в багатьох країнах і, 

передусім в економічно розвинутих, екологічному туризму приділяється все більш 
зростаюча увага. Екотуризм, як і будь-який інший вид туризму, несе в собі великий 

екопросвітницький і рекреаційний потенціал. Завдання перед кожною державою 
полягає в тому, щоб якнайбільш раціонально й ефективно використовувати його в 
природоохоронних цілях. Для інтенсифікації розвитку екотуризму в Україні слід 

вивчати досвід держав, де цей вид туризму займає важливе значення у всій 
туристичній індустрії. Однією з таких держав є Словаччина – країна-сусід України, в 

якій екологічний туризм добре розвинутий, тому актуальним питанням є вивчення 
досвіду цієї країни у сфері розвитку цього виду туризму.  

Аналіз останніх публікацій із проблематики дослідження. Проблемам 

дослідження та аналізу змісту терміну «екотуризм» присвячені праці таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як  К. А. Арсеньєва [1], В. Балаж [6], О. Ю. Дмитрук 

[2], М. Хані [8] та ін. Проте в Україні фактично відсутні дослідження, присвячені 
розвитку екотуризму в Словаччині. Питання екологічного туризму в цій країні 
розглядаються лише в інформаційних матеріалах ЗМІ. Це зумовлює необхідність 

більш глибокого дослідження досвіду розвитку екологічного туризму  у цій країні, яка 
є сусідом нашої держави. 

Мета статті – вивчення особливостей розвитку екологічного туризму у Словаччині. 
Основні завдання, котрі вирішувалися в процесі дослідження: дослідити 

природні умови розвитку екологічного туризму в Словаччині, виявити основні його 

напрями, охарактеризувати найпопулярніші дестинації екотуризму в цій країні.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний туризм завдає шкоди 

навколишньому середовищу, відбувається зміна природних умов, особливо погіршення 
життєвих умов людей, тваринного та рослинного світу. Тобто, незважаючи на те, що 
природне середовище є найважливішим сировинним ресурсом туристичного регіону, 

туристи також, як і люди, які керують туристичною індустрією, короткочасне задоволення 
своїх індивідуальних потреб ставлять вище, ніж турботу про тривале використання 

природи. Отже, потрібно терміново міняти таке ставлення до навколишнього 
середовища, оскільки, завдаючи шкоди їй, ми завдаємо шкоди самим собі [1]. 

Екологічний туризм – це порівняно нове поняття в туристичній діяльності. Саме 

орієнтацією на екологічний складник можна пояснити підвищену увагу в останні роки 
до відвідування місць із незміненим або мало зміненим природним середовищем. 

Всесвітній фонд дикої природи пропонує таке визначення цього виду туризму: 
«Екотуризм – туризм, що включає подорожі в місця з відносно незайманою 
природою, з метою отримати уявлення про природні та культурно-етнографічні 

особливості певної місцевості, яка не порушує при цьому цілісності екосистем і 
створює такі економічні умови, при яких охорона природи та природних ресурсів 

стає вигідною для місцевого населення» [8]. 
Словаччина володіє великою різноманітністю природно-кліматичних умов і 

ландшафтів, великою культурно-історичною спадщиною, завдяки чому продовжує 

свою інтеграцію до світового туристичного процесу. Вона багата на різноманітні 
природні туристичні ресурси, що є важливою передумовою розвитку екологічного 

туризму, – кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні. У Словаччині велика 
увага приділяється охороні довкілля, зокрема, заповідній справі. Особливе значення 
надається створенню національних природних парків і заказників, турбота про 

охорону яких є не лише національною, а й загальноєвропейською справою. 
Незважаючи на незначні розміри території, країна відзначається великим 

розмаїттям природних умов – тут чергуються найвищі у Центрально-Східній Європі 
гірські масиви Карпат, перлиною яких вважаються Татри, а також рівнини, серед 
яких найбільшою за площею є частина Середньодунайської низовини. За площею 
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лісів країна посідає одне з перших місць у Європі. Чистота навколишнього 

середовища й різноманіття природи – ось ті чинники, які сприяють розвитку 
екотуризму й в останні кілька років перетворитися з виду відпочинку для обраних в 

один із наймасовіших туристичних рухів Словаччини. Зокрема, в 2013 р. Словаччину 
відвідало 1340 тис. іноземних туристів, що на 107,9 % більше, ніж у 2012 р. Окрім 
того, також було надано туристичні послуги 1832 тис. вітчизняним туристам [7]. 

Частка туризму у виробництві ВВП країни у 2012 р. становила 2,5 %, а у 2013 р. 
вона зросла до 2,7  %. Чисте сальдо доходів від міжнародного туризму у 2013 р. 

становило 125,5 млн євро, що на 126,1 % більше, ніж у 2012 р. Ці статистичні дані 
свідчать про зростання значення туризму в економіці країни загалом, у структурі 
якого вагоме значення має екологічний туризм [7].   

Екологічний туризм у Словаччині сьогодні розвивається у декількох напрямах. 
Основний – це гірськолижний, оскільки гірськолижні курорти країни привертають 

увагу все більшої кількості туристів, причому вже не тільки зі Східної Європи, а й з  
Великобританії та сусідньої Австрії. Особливо виділяється регіон Високі Татри з 
центром у місті Попрад, де знаходяться 14 курортних центрів, у тому числі 

всесвітньо відомі гірськолижні курорти Штребське Плесо, Смоковець, Татранська 
Ломніца. У регіоні добре розвинене транспортне сполучення: між курортами й 

Попрадом курсують приміські потяги та рейсові автобуси [6].  
У Низьких Татрах, незважаючи на менші висоти, існують кращі умови катання, 

тому тут завжди більше снігу, ніж у Високих Татрах. Практично вся територія регіону 

вважається одним із найбільш екологічно чистих куточків Європи. Головний 
гірськолижний курорт Низьких Татр – Ясна – розміщений біля схилів гори Хопок і є 

великим селищем із готелів і пансіонатів. Траси для швидкісного спуску тут сягають 
2500 м у довжину, а різниця у висотах – до 1000 м. Тури в Ясну рекомендуються 
активним лижникам, як професіоналам, так і новачкам.  

Варто зауважити, що словацькі зимові курорти у Високих Татрах підходять 
найкраще  для лижників початкового й середнього рівня, а у Низьких Татрах є 

багато «червоних» і «чорних» трас, які є ідеальними для екстремального катання. 
Червоні траси мають значний нахил, характеризуються відсутністю пологих ділянок 
або поєднанням недовгих крутих місць, де вже необхідно доволі добре володіти 

поворотами малого радіуса на паралельних лижах, а чорні траси призначені для 
професіоналів: на них, зазвичай, знаходяться жорсткі ділянки з буграми або 

цілинним снігом, вузькі (але не пологі) місця, круті повороти з перепадом схилу. У 
Словаччині практично відсутні довгі траси для катання на сноубордах і санях.  

У Словаччині, незважаючи на відсутність виходу до моря, добре розвинені 

водні види відпочинку, адже територією країни протікають 63 річки, придатних для 
рафтингу та подорожей на човнах, каяках, байдарках і каное. У Східній Словаччині 

найбільш популярними річками для водного туризму є Попрад, Горнад, Торіс, 
Ондава та Лаборець, у Центральній – Грон, Орава та Слана, у Західній – Ваг, Нітра, 
Малий Дунай і Дунай. 

Найбільш бурхлива річка Словаччини – Бела, по ній туристи спускаються з           
15 квітня по 30 вересня. Менш складний спуск по річці Ваг на ділянці від Червене 

Клаштора або по вигину цієї річки через Велику Фатру під руїнами замку Стречно. У 
новачків і навіть сімей із дітьми є можливість насолодитися красою природи під час 
нескладного спуску по річці Орава (від Парніце в Жашковому Броді до Кральован). 

Екстремали віддають перевагу спускам по притоках Дунаю в національному парку 
Піеніни та гірським ділянкам річки Грон, для якої характерне чергування  тихого й 

бурхливого перебігу. 
У Словаччині є хороші умови для дайвінгу, який популярний на Сенецьких 

озерах й озері Гулашка, а при гарній видимості (ранньою весною та пізньою осінню) 
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– також на озерах Золоті піски й Штрковецькому. Дайвінгом можна займатися також 

на Дунайському острові, в околицях міст Банська Штявниця (озера Ріхнявське, 
Віндшахтське) й Кральовани (Шутове), на водосховищі Ліптовська Мара, на греблях 
Дедінки та Ружин. 

Річки та озера Словаччини є ареалом поширення риб сімейства коропових і 
лососевих, у тому числі – форелі й харіуса, тому вони приваблюють любителів 
рибної ловлі. Найбільш популярні серед рибалок – річки Дунай, Ваг, Грон, Турьєц, 

Орава, Горнад, Ондава, Латориця, Лаборець, Нітра, Іпель, Дунаєць, водосховища 

Ліптовська Мара, Земплінська Ширава, Оравського гребля, Велька Домаша, 
Слнява, Духонка, Ружин, Теплі Верх і Дедінкі [4].  

Екотуризм у Словаччині розвивається як за рахунок великої кількості 

національних природних парків, так і за рахунок налагодженої інфраструктури 
сільського відпочинку, де присутній не тільки широкий вибір житла, а й великий 

спектр культурних та історичних пам‟яток від замків до скансенів. До речі, саме 
скансени – музеї сільського побуту під відкритим небом – додають додатковий шарм 
словацькому екотуризму. 

Епоха угорського правління залишила яскравий слід у замковій архітектурі 
Словаччини, на території якої збереглися таємничі готичні замки з потайними 

ходами й підземеллями, суворі неприступні лицарські обителі та розкішні будови в 
стилі ренесанс і бароко. Наявність високих гір вплинула на розміщення словацьких 
замків, які дуже часто зводилися на вершинах скель і  пагорбів. До числа таких 

замків відносяться Оравський Град і Бойницький замок, однак найбільшим і 
найдавнішим замком Словаччини є легендарний Спишський Град, внесений до 

списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед найвідоміших скансенів – Музей 
словацького села, на території якого знаходиться понад 130 об‟єктів побутового, 
господарського, громадського й релігійного значення, та Музей української культури, 

де зосереджені типові пам‟ятки народної архітектури та житла русинів.  
Окрім того, екотуризм може розвиватись на базі територій та об‟єктів 

природно-заповідного фонду, адже одним із видів використання таких територій та 
об‟єктів є їх використання в оздоровчих та інших рекреаційних цілях. Рекреаційна 
діяльність організовується відповідно до функціонального зонування національних 

природних і регіональних ландшафтних парків, біосферних заповідників, а також у 
межах парків-пам‟яток садово-паркового мистецтва, зоопарків, ботанічних садів, 

дендропарків [2]. На території Словаччини існує велика кількість об‟єктів 
екологічного туризму, а саме 9 національних парків, 231 національний заповідник, 
374 природних заповідники, 16 охоронюваних природних зон, 46 національних 

природних пам‟ятки, 266 природних пам‟яток. Найбільш відвідувані з них – це 
національні парки Татранський, Низькі Татри, Мала Фатра, Вєлька Фатра, а також 

Пієнінський і Словенський Рай [3]. 
Татранський національний парк ‒ це невеликий гірський масив у Високих 

Татрах, де є велика кількість природних озер льодовикового походження з 

кришталево чистою водою. У районі розвинений гірськолижний відпочинок, 
розроблені екскурсійні програми. 

Національний парк Низькі Татри – це другий за висотою гірський масив у 

Словаччині. Схили гірських вершин покриті хвойними лісами. Регіон дуже 
мальовничий. Татри – це чудове місце для оздоровчих екскурсійних прогулянок або 

гірськолижного відпочинку. Тутешні ліси є останнім місцем в Центральній Європі, де 
мешкають бурі ведмеді й гірські барани. Саме сюди туристичні фірми Словаччини 

почали організовувати унікальні екологічні тури. У ході цих турів екотуристи 
здійснюють експедиції по лісах гірських Татр у пошуку місця проживання тварин для 
того, щоб мати можливість поспостерігати за ними в природному середовищі. 
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Мала Фатра – це унікальний природний комплекс, що поєднує в собі красу 

гірських панорам, природних водоспадів і зручні для спортсменів і любителів 
гірськолижні маршрути. 

Пієнінській національний парк відрізняється меншими розмірами, ніж інші 
заповідники Словаччини. Природа регіону дуже мальовнича: ялицеві та букові 
насадження та екологічно чисте джерело – річка Дунаєць, яка є ареалом існування 

форелі й дунайського лосося. Туристи, що вибрали для відпочинку Пієніни, можуть 
здійснювати сплав на плотах уздовж самого величного каньйону Європи.  

Особливий інтерес для екологічного туризму представляє заповідна зона 
Словенський Рай, яка розміщена на сході Словаччини. Тут зосереджені визначні 
пам‟ятки природи – каньйони, печери (яких налічується більше 350), водоспади й 

величні ущелини. Тваринний та рослинний світ парку дуже різноманітний: понад  
200 видів рідкісних тварин і близько 930 видів рослин.  

Окрім того, низка іноземних турфірм сьогодні пропонує унікальний тур по 
Словаччині, який дає змогу поєднувати знайомство з природою й високі екологічні 
технології. Так, окрім дивовижних маршрутів по гірських схилах Татр клієнти 

американської компанії «Hands Up Holidays» отримують можливість провести кілька 
днів у «AquaCity» – єдиному у світі готелі, який забезпечує свої потреби виключно за 

рахунок геотермальної та сонячної енергії [6].  
З колоритом відпочинку на природі у Словаччині невід‟ємно пов‟язане й 

культурно-суспільне життя. Всі словацькі курорти, багато з яких мають міжнародне 

значення, пропонують своїм відвідувачам не тільки безліч лікувальних процедур для 
покращення здоров‟я, а й відновлення фізичної форми, відпочинок для всієї сім‟ї, 

відпочинок в екологічно чистому середовищі, можливості активного руху під час 
занять спортом або турпоходів. Окрім того, у Словаччині добре розвинений 
велотуризм. Там розташована велика кількість цікавих трас – гірських, рівнинних і 

шосейних, які проходять через мальовничі місця й приваблюють туристів зі всього 
світу. Найпопулярнішими велосипедними маршрутами є Мала Фатра, Словацький 

Рай, Доновали, а також веломагістралі – Братиславська, Дунайська, Липтовська, 
Оравська, Татранська, Штявницька та ін. 

Висновки й перспективи дослідження. Сучасна концепція екотуризму 

підкреслює обов‟язковість збереження природного й культурного спадку, біотичної 
різноманітності і покращення екологічного, соціального й економічного стану регіонів, 

які відвідують екотуристи. Словаччина володіє достатніми екотуристичними 
ресурсами, використання яких, поряд із зростаючим попитом на туристичні послуги, 
закономірно призводить до інтенсифікації розвитку інфраструктури та територіальної 

організації екотуристичної діяльності. На нашу думку, розвиток екологічного туризму 
повинен стати взірцем для переорганізації та екологізації всієї туристично ї індустрії 

України. Перспективи подальших досліджень пов‟язані з детальнішим аналізом 
розвитку екотуризму в окремих туристичних регіонах Словаччини.  
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Туристична галузь Нідерландів є динамічно розвинутим сектором голландської 
економіки, щорічний оборот якого перевищує 34,1 млрд євро. Частка туризму у ВВП 

країни становить 5,4 %, у цій галузі зайнято 9,6 % трудових ресурсів  [1] . Сукупність 
історичних, культурних, кліматичних особливостей держави, а також розвинена 
дорожня мережа, готельна інфраструктура, чітко налагоджена високоякісна 

індустрія розваг, наявність постійного підвищеного інтересу до країни з боку 
іноземних туристів створюють передумови для його успішного розвитку в 

майбутньому. 
За оцінками NBTC «Голландія – Маркетинг», близько 14 млн іноземних 

туристів відвідали Нідерланди в 2014 р. (табл. 1). Порівняно з 2013 р., кількість 

туристів зросла на 10 %. Іноземні гості провели у Нідерландах у 2014 р. понад    
34,6 млн ночівель, що на 9 % більше, порівняно з попереднім роком (табл. 2). 
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Більшість відвідувачів приїхали із Німеччини, тоді як Китай показав найбільший ріст 
у відсотковому відношенні. NBTC очікує зростання кількості туристів у 2015 р. ще 

майже на 4 % − до 14,5 млн осіб [2]. 
 

Таблиця 1  
Туристичні потоки у Нідерланди з регіонів світу, млн осіб* 

 
Регіон              2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Європа 9,74 10,29 11,19 
Америка 1,38 1,33 1,43 

Азія 0,80 0,87 0,98 
Австралія й Океанія 0,17 0,16 0,19 

Африка 0,11 0,12 0,14 
Всього 12,20 12,77 13,93 

 * Складено за: [3] . 

 

Близько 80 % від загальної кількості міжнародних туристів до Нідерландів 
приїжджають з Європи. Найбільше туристів відвідало Нідерланди з сусідніх країн – 
Німеччини, Великобританії та Бельгії (табл. 3). Більшість іноземних туристів у             

2014 р. були родом із Німеччини. Майже 4 млн німців відвідали Нідерланди. Це на 
12 % більше, ніж у 2013 р. На другому місці за кількістю туристів перебуває 

Великобританія. Кількість британських туристів у 2014 р. збільшилася на 11 %, 
порівняно з 2013 р., й досягла майже 1,9 млн осіб. Бельгія посідає третє місце з 
більше, ніж 1,8 млн туристів, при цьому зберігає також позитивну динаміку їх 

збільшення майже на 10 %, порівняно з попереднім роком [3].  
 

Таблиця 2  
Кількість ночівель, які провели  

іноземні туристи у Нідерландах, млн* 
 

Регіон              2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Європа 25,11 27,21 29,42 

Америка 2,45 2,42 2,59 
Азія 1,44 1,57 1,78 

Австралія і Океанія 0,34 0,33 0,37 
Африка 0,22 0,23 0,26 

Всього 29,56 31,76 34,42 
* Складено за: [3] . 

 
Таблиця 3  

Кількість  прибулих туристів до Нідерландів  
із європейських країн у 2014 р., млн осіб* 

 

Країни Європи         2014 р. Країни Європи 2014 р. 

Німеччина 3,89 Швеція 0,14 

Велика Британія 1,86 Данія  0,14 

Бельгія 1,83 Норвегія  0,12 

Франція 0,73 Австрія 0,09 
Італія 0,50 Туреччина 0,09 

Іспанія 0,40 Фінляндія 0,06 

Швейцарія 0,26 Інші країни Європи 0,87 
Росія 0,19 Всього 11,17 
* Складено за: [3] . 
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Виняткове зростання чисельності туристів із сусідніх країн у Нідерландах 

відбувається, насамперед, за рахунок збільшення числа коротких поїздок, 
наприклад, на канікули. Нідерланди також отримали користь із додаткових 
транспортних зв'язків із цими країнами. Крім того, гарна погода й багато хороших 

місць, спеціальних заходів (свят) у Нідерландах сприяло додатковим відпусткам у 
цій країні для туристів із Німеччини та Бельгії [4] . Сприятливі валютні курси мали 
позитивний вплив для туристів із Великобританії, оскільки відпочинок у Нідерландах 

є відносно недорогим.  
Із віддалених країн найбільше туристів приїжджає до Нідерландів із США, Росії 

та Китаю. Майже один мільйон американців прибули до Нідерландів  у 2014 р., що 
на 6 % більше, ніж у попередньому році. Це відбулося частково завдяки поліпшенню 
економіки й дешевшого євро. Китай показав найбільший ріст туристів у відсотковому 

відношенні, оскільки кількість китайських туристів у 2014 р. збільшилася на 18 %, 
порівняно з 2013 р., й склала понад 250 000 прибулих. Число відвідувачів із Росії 

скоротилося на 6 %, що може пояснюватися політичною напруженістю й зниженням 
вартості російського рубля [2]. 

NBTC «Голландія – Маркетинг» очікує збільшення туристів до Нідерландів у 

2015 р. [3]. Ріст туристичного попиту із сусідніх країн буде продовжуватися, але не 
такими високими темпами, ніж у попередні роки. Подальший ріст туристів очікується 

з країн Америки та Азії, але певним чином це буде залежати від міграційної політики 
як Нідерландів, так і ЄС. 

Індустрія туризму дає значний внесок у нідерландську економіку. Однак, влада 

в країні вирішила скоротити у 2015 р. кошти у сфері брендінгу й маркетингу 
«Нідерланди», що може мати негативний вплив на розвиток туризму в країні у 

майбутньому.  
Висновки. Отже, туризм є важливою галуззю економіки Нідерландів. 

Сукупність історичних, культурних, кліматичних особливостей держави, а також 

розвинена інфраструктура створюють передумови для його успішного розвитку. 
Іноземні туристи до Нідерландів приїжджають із різних регіонів світу, однак 

основний їх відсоток припадає на європейські країни. Спостерігається позитивна 
динаміка збільшення туристів із країн Азії та Америки.   
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Швеція володіє значним туристичним потенціалом і є досить популярним 
осередком туризму. Актуальність дослідження зумовлена тим, що аналіз 

геотуристичного положення Швеції є важливим завданням у процесі вивчення 

особливостей, проблем та перспектив розвитку туризму у цій країні.  
Метою дослідження є вивлення особливостей геотуристичного положення 

Швеції та факторів, що впливають на розвиток туристичної сфери в країні.  
Основними завданнями дослідження є оцінка геотуристичного положення 

Швеції, аналіз його позитивних та негативних рис , виявлення іших факторів, що 

впливають на розвиток туризму у Швеції, та проаналізувати сучасний стан його 
розвитку. 

Результати дослідження. Вивчення особливостей геотуристичного 

положення країни дає змогу зробити низку важливих висновків  щодо особливостей, 
проблем та перспектив розвитку туризму в ній, адже геотуристичне положення – це 

розміщення географічного об'єкту (окрема культурно -історична пам'ятка, поселення, 
регіон, країна тощо) стосовно інших об'єктів, територіальних зосереджень 

рекреаційно-туристичних ресурсів, туристичних потоків, транспортних вузлів і 
магістралей, ринків збуту/отримання туристичних послуг тощо  [2]. 

Геотуристичне положення Швеції є дуже вигідним, а розвиток туризму в ній 

базується здебільшого на використанні природних туристичних ресурсів. Швеція – 
найбільша держава Північної Європи (площа – 450,3 км²), що розміщена у східній та 

південній частинах Скандинавського півострова. На заході межує з Норвегією, на 
північному сході  – з Фінляндією [3]. За класифікацією Всесвітньої туристичної 
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організації (ВТО), Швеція належить до Північноєвропейського туристичного району, 

що є частиною Європейського туристичного регіону.  
Швеція  омивається зі сходу та півдня Балтійським морем і Ботнічною затокою, 

з південного заходу – протоками Каттегат і Скагеррак, які з'єднують Балтійське та 
Північне моря. Протока Ересунн, що відділяє Швецію від Данії, в найвужчому місці 
складає лише 3,4 км. До складу Швеції входять два великих острови в Балтиці – 

Готланд й Еланд та понад 20 тис. малих островів [1]. Вихід Швеції до моря формує 
комплекс додаткових туристичних ресурсів – морських ландшафтів, а протяжна 

берегова лінія з великою кількістю бухт і заток надає країні перспективи розвивати 
водний туризм. Окрім цього, завдяки міжконтинентальному морському шляху країна 
з'єднана з країнами Західної та Центрально-Східної Європи, що становить основу її 

туристичного розвитку, адже туристичні потоки у Швецію спрямовані здебільшого з 
країн Північноєвропейського та Західноєвропейського туристичного районів. Так, за 

даними Євростату, 76,6 % усіх туристів – це резиденти, 11,4 % – не резиденти з 
країн ЄС, 12 % – нерезиденти поза межами ЄС.  Основні потоки туристів 
формуються у Норвегії – 25,6 %, Німеччині – 15, 7% та Данії – 6,9 % [4]. 

Територія Швеції  витягнута з півночі на південь, тобто має меридіональне 
спрямування. Це дає переваги країні з огляду туристичної привабливості, оскільки 

чітко виражена зміна ландшафтів та клімату з півночі на південь сприяє розвитку 
різних видів туризму. Північна Швеція, яка займає 2/3 площі й частково лежить за 
Північним полярним колом, вкрита горами, має суворі кліматичні умови (взимку 

температура повітря коливається від -13 °C до -22 °C, влітку – від +5 °C до +15 °C)  
й є відомою завдяки популярним гірськолижним курортам. Серед них особливо 

виділяються такі курорти, як Ріксгрансен (найпівнічніший у світі) та Оре 
(комфортабельний та оснащений за всіма вимогами «Скандинавські Альпи») [2].  

Для Центральної та Південної Швеції характерний помірно-континентальний 

клімат, що є результатом дії двох чинників – притоку теплих вологих повітряних мас 
з Атлантики й проникнення холодного повітря з Арктики. У найбільш теплих районах 

країни (захід й  острови у Балтійському морі) спостерігаються відносно м‟яка зима – 
від 0 °C до -3 °C й тепле літо – від +13 °C до +22 °C. Завдяки цьому Швеція здатна 
запропонувати літній пляжно -купальний відпочинок на узбережжі морів із піщаними 

та гальковими пляжами й численних озер. Зокрема, на півдні країни розміщене одне 
із найбільших в Європі озер – Венерн, яке є популярним місцем риболовлі серед 

туристів [1; 3]. 
Швеція – це друга у світі країна (після Австралії), яка прийняла хартію 

екотуризму, а серед європейських країн їй належить кращий екологічний знак 

природи – «Nature‟s Best», який гарантує найвищу якість понад сотні екотурам у 
межах держави. Національні парки та заповідники – одна з головних принад для 

любителів природи. Саме у Швеції було створено перший у Європі національний 
парк (1909 р.),  а зараз на території країни діє 16 національних парків і близько              
900 заповідників. Краса та різноманіття природних ландшафтів, багата флора та 

фауна сприяють розвитку не лише екотуризму, а й різних видів екстремального 
туризму. Діапазон розваг для туристів величезний: спуск у печери, поїздки на 

собачих упряжках за Полярним колом, спуск на плотах у Вермланді, сафарі на лося, 
устриці й омари в Західній Швеції, плавання на морських каяках, спуск на байдарках 
гірськими річками тощо [3; 6]. 

Ще однією позитивною рисою геотуристичного положення Швеції є наявність 
історико-культурних туристичних ресурсів. Центральна Швеція – «мекка»  

культурно-пізнавального туризму. Головними туристичними центрами Швеції є 
Стокгольм, Ґетеборг і Мальме – міста, які славляться численними музеями та 
пам'ятками архітектури в поєднанні з красою природи. Стокгольм – це «Північна 
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Венеція», Мальме – «місто парків», Гетеборг – «морські ворота» Швеції. Прибережні 

острови також багаті не лише природними туристичними ресурсами. Так, на острові 
Еланд є достовірно відтворене поселення часів вікінгів з усіма атрибутами тієї 

епохи, а острів Готланд відомий чудово збереженим ганзейським містом Вісбю, 
занесеним до списку Світової спадщини ЮНЕСКО [2].  

Швеція – це країна з високими соціальними й екологічними стандартами життя 

та низьким рівнем злочинності, що робить її комфортною для туристів. Розвинена 
туристична інфраструктура з високим рівнем гостинності приваблює щороку все 

більше відвідувачів. Згідно з статистикою ВТО, у 2014 р. її відвідали 10,7  млн осіб, а 
доходи від туризму становили 12,6 млрд дол. США [5]. За даними Євростату, 
станом на червень 2015 р. туристи провели у засобах розміщення Швеції 52,2 млн 

ночей, що на 0,3 % більше, ніж у попередньому році. З них 59, 4 % припадає на 
готелі, 11,8 % – на короткострокові засоби розміщення, 28, 8 % – кемпінги [4]. 

Для Швеції притаманна добре розвинена транспортна інфраструктура, що 
сприяє збільшенню потоків туристів з інших країн та полегшує їх пересування 
всередині країни. За даними Євростату, подорожі до Швеції здійснюються такими 

видами транспорту: 33 % –  повітря, 31 % –  вода, 4 % – залізниця, 31 % –  авто [4]. 
У Швеції налічується 142 аеропорти, 42 з яких обслуговують регулярні цивільні та 

чартерні авіарейси. Найбільші аеропорти розміщені в Стокгольмі («Арланда», 
«Бромма», «Скавста», «Вастерас»), Гетеборзі («Ландветтер») та Мальме 
(«Стуруп»). У країні існує 89 морських портів, які є переважно важливими 

логістичними вузлами, в яких беруть початок залізничні та автомобільні магістралі. 
Автобуси – єдиний вид транспорту для досягнення віддалених куточків країни. 

Мережа залізниць найбільш розвинена в південній частині  Швеції, де зосереджена 
більшість міст країни [2; 3]. 

Однак окрім позитивних, геотуристичне положення Швеції має також кілька 

негативних рис. По-перше, значна віддаленість Швеції від інших країн, континентів  
та перетину основних транспортних шляхів і туристичних потоків. По-друге, 
недостатній та іноді неможливий розвиток деяких видів туризму у зв‟язку з 

несприятливими природно-кліматичними умовами. По-третє, обмежена кількість 
історико-культурних туристичних ресурсів. По-четверте, неприваблива цінова 

політика, адже ціна на туристичні послуги в країні є досить високою не лише для 
жителів Європи, а й для перспективних туристів з інших регіонів  світу. По-п‟яте, 
ускладнення подорожей юридичними формальностями при отриманні віз для країн 

поза Шенгенською зоною (стан банківського рахунку та рух коштів, страхування 
тощо).  

Висновки. Отже, геотуристичне положення Швеції загалом є вигідним. 

Основною перевагою виступає велика кількість природних туристичних ресурсів, а 
саме: вихід до моря, різноманіття ландшафтів та кліматичних умов, багатство 

флори й фауни, які сприяють розвитку багатьом видам туризму, зокрема 
екотуризму, екстремальному, гірськолижному тощо. Негативними рисами 

геотуристичного положення країни є географічна віддаленість, обмеженість 
історико-культурних туристичних ресурсів, висока вартість турів тощо.  
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Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення Індії як одного з 

провідних туристичних центрів світу та пошуку нових перспективних видів розвитку 

туризму в державі.  
Метою роботи є дослідження передумов та чинників розвитку туризму в Індії, а 

також аналізу показників її туристичної привабливості. Для досягнення поставленої 
мети розв‟язувалися такі завдання: вивчити чинники розвитку туризму в державі; 

проаналізувати основні показники туристичної привабливості Індії. 
Результати дослідження. Туризм є найдинамічнішою галуззю економіки, яка 

поєднує соціальні, культурні й екологічні аспекти та тісно взаємодіє з багатьма 

іншими сферами. Роль міжнародного туризму у світовій економіці постійно зростає й 
тому збільшується залежність національних економік від туристської діяльності.  
       Умовою розвитку туризму в країні є наявність туристичних ресурсів. Саме 

природний потенціал (31 % від усіх чинників, що впливають на рух туристичних 
потоків до країни) є головним критерієм туристичної привабливості країни. До нього 
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відносять: природні умови, екологічну ситуацію, наявність природних об‟єктів й 
пам‟яток, бальнеологічних курортів та санаторіїв, рідкісних видів флори та фауни. 

Іншими важливими туристичними ресурсами, які задовольняють туристичні потреби 
споживачів, є соціально-економічні показники, культура, традиції, історія, релігія, 

кухня, мистецтво тощо [5]. 
     Крім туристичних ресурсів, туристична привабливість перебуває в прямій 
залежності від наявності якісної туристичної інфраструктури, цін, транспортної 

системи, сервісу, безпеки та проведення ефективної туристичної політики державою, 
яка повинна будуватися, виходячи з її внутрішніх специфічних умов й зовнішніх 

факторів та розглядатись як невід‟ємна складова загальної політики держави. 
      Туризм є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки та культури 
для Індії. Це зумовлено його динамічністю, високою прибутковістю та великим 

позитивним соціально-економічним й культурним впливом. Основною метою 
відвідування Індії туристами з різних регіонів світу є знайомство з культурою, 

історичними та природними пам‟ятками та лікування нетрадиційними методами 
медицини. Значна географія Індії, велика кількість туристичних напрямів та 
маршрутів в країні дає чудову можливість вибору повноцінного відпочинку [8].  

 
Таблиця 1 

Основні чинники розвитку туризму в Індії * 
 

Позитивні чинники Негативні чинники 

Екзотична тропічна природа, велика 
кількість унікальних природних об‟єктів. 

Економічна відсталість, непідготовленість до 
прийому туристів, відсутність сервісу. 

Багата культура. Несприятлива демографічна ситуація. 

Організація дрібних та дешевих розваг 
(«велосипедний туризм»). 

Мало готельних номерів, порівняно з 
міжнародними стандартами. 

Віддаленість від основних туристичних 
регіонів (Європа, Америка). 

Низький освітній та культурний рівень 
населення (мало хто може вільно 
висловлюватися англійською мовою, попри її 
вивчення протягом багатьох років у школі).  

Велика, містка для прийому туристів 
територія. 

Низький рівень поширення банкоматів. 

Значне різноманіття та багатство 
природних ландшафтів і рекреаційних 
ресурсів. 

 

Розміщення найважливіших світових 
святинь та центрів паломництва. 

 

Етнічна строкатість населення країни.   
* Складeнo за: [7]. 

      

Згідно даних, поданих у табл. 1, можна зробити висновок, що крім достатньої 
кількості позитивних факторів розвитку туризму в Індії, існує також низка негативних. 

Наприклад, неактивна демографічна політика, що призводить до високої 
народжуваності, збільшення кількості багатодітних сімей, знижує ефективність 
економічного розвитку, навіть при відносно високих темпах зростання ВВП, сприяє 

збереженню високого рівня безробіття та низької якості життя. Така ситуація 
негативно позначається на розвитку в‟їзного туризму, адже попит на 

подорожі є вищим тоді, коли вищий освітній та культурний рівень населення в країні.        
Незважаючи на негативні фактори розвитку туризму, Міністерство туризму Індії 
розробляє основні засади національну політику по розвитку й просуванню туризму, 

шляхом консультацій і співпраці з центральними агентствами, урядами штатів і 
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союзних територій, а також із приватним сектором. Великі зусилля робляться, щоб 
розвивати нові види туризму, такі як сільський, круїзний, медичний та екологічний.  

Загалом на сучасному етапі рівень розвитку туризму в Індії можна оцінити за 
певними показниками. Індія приваблює туристів, саме тому займає за цим 
показником 9-те місце у світі.  

       За кількістю працівників, зайнятих у туристичній сфері країна посідає 2 -ге місце 
у світі. Індустрією туризму в Індії займається велика кількість людей, як 

кваліфікованих, так і некваліфікованих. У цій галузі працює майже 40 млн осіб. Це 
7,9 % від усього економічно активного населення країни [3].  

За конкурентоспроможністю в ціновій політиці у сфері туризму Індія посідає         

28 місце у світі, а за розвитком повітряного транспорту 39 місце та 43 місце за 
наземними видами транспорту. 

За прогнозами експертів Індія збереже за собою високі позиції в темпах 
зростання туристичних показників і протягом наступних років. Туризм в Індії – це 
прибуткова галузь економіки. Він є другим за величиною джерелом надходження 

іноземної валюти до країни. За даними World Travel and Tourism Council туризм 
приносить у бюджет Індії щорічно 100 млрд доларів США,  що становить 6,4 % від 

ВВП країни. Цей сектор економіки щорічно зростає на 7 %.  
Основним туристичним ринком для Індії є розвинуті країни Європи: 

Великобританія – найбільша частка (34 %), Франція, Нідерланди, Бельгія, 

скандинавські країни, а також США, Канада, Нова Зеландія [7].   
 Висновки. Туризм відіграє значну роль в економіці Індії. Країна має багато 

ресурсів, які роблять її міжнародний туризм привабливим, а саме: багата історія, 
культура, світові центри паломництва, географічне розмаїття, значний розвиток 
лікувального туризму та ін. Це дає змогу Індії залишатись одним зі світових лідерів у 

привабливості серед туристів, наданні туристичних послуг та отриманні доходів від 
туризму. 
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Розглянуто особливості розвитку іноземного туризму в Ізраїлі. Показано місце й роль 

іноземного туризму в економіці країни. Охарактеризовано основні види туризму та 
найважливіші туристичні центри Ізраїлю. Визначено основні проблеми розвитку в‟їзного 
туризму в країні. 
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Mandryk I. P., Polischuk L. V. Current Peculiarities of Foreign Tourism Development 

in Israel. The peculiarities of foreign tourism development in Israel have been considered in the 

paper. The place and the role of foreign tourism in the economy have been determined. The main 
types of tourism and major tourist centers in Israel have been characterized. The main problems 
of entrance tourism development in the country have been defined.  

Key words: Israel, foreign tourism, types of tourism, tourist center. 

 

Актуальність теми дослідження.  Туризм в Ізраїлі є однією з важливих 

галузей економіки країни. Величезна кількість археологічних і культурних пам‟яток, 
пляжні зони трьох морів, лікувальні курорти, теплий клімат, а також  високий рівень 

розвитку туристичної інфраструктури та політика держави щодо іноземних туристів 
сприяють розвитку в‟їзного туризму. Тому дослідження сучасних особливостей 

розвитку іноземного туризму в Ізраїлі є досить актуальним питанням.  
Метою дослідження є визначення сучасних особливостей та проблем розвитку 

іноземного туризму в Ізраїлі. Згідно з поставленою метою вирішувалися такі 
завдання: показати місце та роль іноземного туризму в економіці Ізраїлю; 

охарактеризувати основні види туризму та найважливіші туристичні центри країни; 

визначити основні проблеми розвитку іноземного туризму в Ізраїлі.  
Результати дослідження.  За даними Міністерства туризму Ізраїлю, останнє 

десятиріччя характеризується коливаннями у сфері в‟їзного туризму у зв‟язку  зі 

змінами в сфері безпеки та економічної ситуації в Ізраїлі та у всьому світі. У 
2000‒2003 рр. спостерігалася тенденція до зменшення притоку іноземних туристів, 

що пов‟язано із загостренням політичної ситуації в регіоні. В наступні роки показники 
в‟їзного туризму стали покращуватися, досягнувши пікових значень у 2008  р. 

Світова економічна криза та операція «Литий свинець» негативно вплинули на 
розвиток іноземного туризму у 2009 р. (2,7 млн осіб) [7]. У наступні 2010–2013 рр. 

спостерігається поступове зростання в‟їзного потоку та збільшення прибутків від 

туризму.  
У 2013 р. туристична галузь Ізраїлю побила новий рекорд. Країну відвідали         

3,5 млн туристів (у 1950 р. – 33 тис.). Прибутки від туризму склали 40 млрд шекелів 
                                                 

© Мандрик І. П., Поліщук Л. В., 2015 



 197 

(11,5 млрд дол.), у галузі зайнято 195 тис. осіб – 6 % від кількості зайнятих в 

ізраїльській економіці [2]. 
У 2014 р. в Ізраїль приїхало 3,3 млн туристів. Це майже стільки ж, скільки в 

рекордний 2013 р., незважаючи на військову операцію  «Нездоланна скеля». 
Індустрія туризму принесла ізраїльській економіці близько 8,7 млрд євро. У цій 
галузі було зайнято близько 200 тис. осіб (6 % ізраїльських працівників) [8].  

Основна частина туристів приїхала в Ізраїль із США – 626 тис. (19 % від 
загальної кількості), Росії – 567 тис., Франції – 301 тис., Німеччини – 196 тис., 

Великобританії – 179 тис., Італії (114 тис.), України (110 тис.), Польщі (63 тис.), 
Канади (62 тис.) і Нідерландів – 51 тис. осіб.  

Більшість іноземних туристів – християни (56 %) та євреї (іудеї) – 24 %. Решта 

належать до інших релігійних течій або не дотримуються жодної з релігій. 58 % 
приїхали в Ізраїль уперше, 42 % раніше вже відвідували країну.  

У 2014 р., як і у попередні роки,  туристи приїжджають в Ізраїль, насамперед,  
для того, щоби відвідати Єрусалим. Місто відвідали 82 % іноземних туристів. Тель -
Авів–Яффа займає друге місце (67 % усіх туристів). На третьому місці – район 

Мертвого моря – 54 % туристів. Тиверія з озером Кінерет займає четверте місце –     
44 % туристів, далі йде Галілея – 34 %. 

До найбільш відвідуваних місць належать Стіна плачу (74 %), єврейський 
квартал старого міста Єрусалима (68 %) та Храм Гроба Господнього (59 %). Сюди 
слід віднести також «Віа долороса» (53 %) та Єлеонську гору (52 %) [8].  

Туристична індустрія Ізраїлю відзначається розвиненою інфраструктурою, 
високим рівнем обслуговування, ретельно продуманою культурною програмою та 

індивідуальним підходом до кожного.  
Іноземні туристи дістаються до країни переважно авіаційним, а також морським 

транспортом. Авіалінії зв‟язують Ізраїль із багатьма країнами світу. В Ізраїлі 

знаходяться три аеропорти міжнародного значення, а також декілька внутрішніх, що 
забезпечують потреби у перельотах всередині країни. Більшість авіаперевезень 

здійснюється через аеропорт ім. Бен-Гуріона в Лоді (Тель-Авів) – у 2014 р. 78 % усіх 
відвідувачів. Аеропорт м. Ейлат посідає друге місце за пасажирообігом, оскільки це 
місто – курортний центр країни, розміщений на узбережжі Червоного моря. 

Невелика кількість міжнародних рейсів здійснюється із аеропорту м. Хайфа. Головні 
морські порти – Хайфа, Ашдод й Ейлат (на Червоному морі). Туристи можуть також 

переміщатися на автомобілях та автобусах з території сусідніх держав – Єгипту, 
Йорданії тощо [6]. Проте основними видами туристичного транспорту всередині 
держави є комфортабельні автобуси, а також маршрутні таксі, які працюють у 

суботу.  
Сьогодні Ізраїль пропонує туристам з усього світу й сонячні пляжі, й мальовничі 

коралові рифи, й можливість побачити культурні, історичні та релігійні пам‟ятки. 
Тому в країні розвинені різні види туризму, найпопулярнішими з яких є: релігійний, 
курортно-пляжний, медичний, лікувально-оздоровчий, культурно-пізнавальний, 

спортивний, агротуризм, бізнес-туризм.  
Релігійний туризм Ізраїлю є одним із найпопулярніших видів серед туристів, 

передусім, із країн Східної Європи та Африки. Ізраїль є особливо цікавими для 
туристів паломницькими місцями. Найбільша їх кількість сконцентрована в самому 
місті Єрусалим – світовому центрі трьох релігій – християнства, ісламу та іудаїзму. 

Подорожуючи Єрусалимом, паломники відвідують місця, пов‟язані з останніми 
днями земного життя Ісуса Христа. Вони бувають у Гетсиманському саду, де після 

зрадницького поцілунку Іуди був схоплений Ісус, приходять на гору Сіон, де Господь 
здійснив з учнями останню трапезу й встановив таїнство Євхаристії. Проте 
найголовнішим паломницьким маршрутом міста є «Віа Долороза» – Скорботний 
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шлях, по якому Спаситель під тяготою хреста йшов на Голгофу. Найбільшою 

святинею усього християнського світу є Храм Гробу Господнього (Голгофа, Камінь 
помазання, Кувуклія та інші святині храму). В місті також знаходяться Маслична 

Гора, Церква Вознесіння з її каплицею, Гефсиманський сад (Храм Страстей 
Господніх – «Церква Усіх Націй», Гробниця Божої Матері); гора Сіон та інші          
святині [5]. 

На території Ізраїлю спостерігається значна концентрація християнських 
паломницьких об‟єктів. Зокрема, найбільшими паломницькими центрами на 

території країни є Віфлеєм, Поле Пастушків, Назарет, Табха, Хеврон, Капернаум, 
Тель-Авів (Яффа), Кесарія, Хайфа, Ейн Карем, гора Фавор, гора Спокус, річка 
Йордан та багато інших християнських святинь. 

Медичний туризм в Ізраїлі можна назвати найбільш зручним і практичним 
видом туризму, адже він поєднує в собі як лікування, так і відпочинок. 

Ізраїль вже багато років вважається світовим лідером охорони здоров'я 
й медичного туризму.  Багато хто їде в Ізраїль для того, щоб пройти конкретне 
лікування, хтось для того, щоб пройти діагностику й повне обстеження, хтось із 

туристів проходить оздоровчий курс. Найчастіше в клініки звертаються з такими 
захворюваннями, як онкологія, кардіологія, нейрохірургія, пластична хірургія, 

репродуктивна медицина. 
У медичному туризмі найбільш популярним напрямом вважається лікувально-

оздоровчий. Лікувально-оздоровчий напрямок пов'язаний із перебуванням пацієнта 

на різних курортах Ізраїлю, які організовані при провідних медичних центрах. 
Більшість курортно-оздоровчих центрів зосереджено навколо озера Кінерет і 

Мертвого моря, проте подібні центри є й в інших районах Ізраїлю [4].  
Мертве море – одна із найзнаменитіших й унікальних здравниць світу. Тут 

можна знайти дивовижне поєднання природних ресурсів із кліматичними умовами: 

найсолоніше у світі озеро, багате мінералами [1], термоминеральні води, лікувальні 
чорні грязі, знижений рівень ультрафіолетового проміння, сухе, багате мінералами 

повітря з приємною температурою, відносно високою концентрацією кисню та 
практично з повною відсутністю алергенів та інших шкідливих домішок. Під 
наглядом висококваліфікованих лікарів тут успішно лікуються артрити, неврози, 

алергії, серцево-судинні, шкірні та інші захворювання [4]. 
Курортно-пляжний туризм дуже популярний серед іноземних туристів. Курорти 

розміщені переважно у трьох районах: практично вздовж усього узбережжя 
Середземного моря, на Червоному морі та Мертвому морі. На середземно-
морському узбережжі від Ашкелона на півдні й до кордону Лівану на півночі  

простягається смуга курортних міст. Найвідомішими з них є:  Нагарія – курорт із 
чудовими піщаними пляжами, де можна зайнятися відсерфінгом; Нетанія – курорт із 

чудовими пляжами, великим вибором розваг, комфортабельними готелями; Дор, 
розміщений північніше Кесарії; Герцлія з розкішними готелями й яхт-клубом. На 
південь від Тель-Авіва тягнуться пляжі Бат-Яма, піщані дюни Ашдода та приморське 

курортне містечко Ашкелон.  
Ейлат – найбільший курорт на узбережжі Червоного моря,  широковідомий як 

прекрасне місце відпочинку й  туризму, особливо для тих, хто любить море та 
сонце. Крім прекрасних білих пляжів із коралового піску туристів в Ейлаті приваблює 
унікальна морська фауна, насамперед різноманітні корали. До послуг туристів – 

екскурсійні катери з прозорим дном, підводна обсерваторія, підводний човен. Можна 
зайнятися віндсерфінгом, вітрильним спортом, підводним плаванням, водними 

лижами. Ейлат славиться також відмінною морською риболовлею на тунця, 
барракуду, інших великих риб. Тут організуються захоплюючі екскурсії й сафарі на 
джипах та верблюдах по пустелі Негев [3]. 
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Спортивний туризм має велике значення для економіки країни.  Ізраїль, в 

якому відбувається багато спортивних подій місцевого та міжнародного значення, 
приваблює спортсменів і уболівальників з усього світу. Найбільш популярними 

видами спорту в країні є баскетбол, футбол, дзюдо, теніс, віндсерфінг. 
Найважливіші спортивні об‟єкти Ізраїлю: Ейлат славиться кораловими рифами для 
занять підводним плаванням;  Кейсарія й Гааш – майданчиками для гольфу; на 

Хермон приїжджають взимку покататися на гірських лижах; у тель -авівському районі 
Яд Еліягу проводяться найважливіші баскетбольні матчі; в Рамата-Шароні 

обладнані чудові тенісні майданчики; на стадіоні в Рамат Гані проводяться матчі з 
участю кращих футбольних команд світу, на морі проводяться змагання яхтсменів і 
віндсерфінгістів; у пустелі Негев влаштовуються змагання з орієнтування на 

позашляховиках. Найважливіша спортивна подія в Ізраїлі для спортсменів-євреїв з 
усього світу – Маккабіада, що проводиться раз у чотири роки [7].  

Сільський туризм Ізраїлю – галузь, яка швидко розвивається. Зараз у країні 
пропонується понад 8000 одиниць житла, крім того ще близько 3 тис. кімнат у 
пансіонатах, кібуцах і мошавах, що розміщені в сільській місцевості. 75 % одиниць 

відпочинку розміщені на півночі Ізраїлю у зв'язку з природними перевагами цього 
району – прохолодним кліматом, безліччю водних джерел, багатою рослинністю.     

15 % одиниць розміщені на півдні країни. Сільський туризм став істотним 
компонентом економіки периферійних районів, частково поповнюючи зниження 
доходів від сільськогосподарської діяльності.  

Ізраїль – одна з небагатьох країн світу, де швидкими темпами розвивається 
діловий туризм. У країні проходить безліч великих виставок, які представляють 

національні та світові інформаційні й комп'ютерні технології, а також розробки у 
сфері оборони, медицини, сільського господарства тощо. Приймаючи щорічно 
велику кількість бізнес-туристів, туристична індустрія Ізраїлю надає послуги 

світового класу. 
Ізраїль вже давно не тільки приймає гостей-бізнесменів, що зацікавлені у 

ізраїльській промисловості, а й слугує відправною точкою для укладання різних 
комерційних угод на світовий арені. Різноманітні компанії – від багатонаціональних 
корпорацій, які володіють виробничими потужностями в Ізраїлі, до ізраїльських 

ріелтерських компаній – надають професійні бізнес-послуги на найвищому 
міжнародному рівні. До бізнес-послуг належать готелі, які оснащені всім необхідним 

для прийому ділових відвідувачів на високому рівні, оренда залів для проведення 
різних заходів і церемоній, комплекси різної місткості для проведення конференцій, 
виставкові зали з передовою мультимедійною технікою й найсучаснішим 

обладнанням, а також транспортні послуги класу люкс.  
Однак, незважаючи на позитивні сторони організації туризму в Ізраїлі, є низка 

проблем суто політичного характеру. Зокрема, у зв‟язку із постійною політичною 
напругою та підвищеними заходами безпеки, поліцейськими активно практикуються 
перевірки особистих речей громадян при вході у торговельні центри, організації, 

банки та у місцях скупчення людей. Туристам і паломникам необхідно чітко 
виконувати вимоги представників правоохоронних органів Ізраїлю, а також служб 

безпеки в аеропортах, установах та інших громадських місцях країни. Необхідною 
вимогою владних структур є наявність при собі паспорту. Туристам рекомендується, 
по-можливості, утриматися від відвідання заходів із масовим скупченням людей [5]. 

Також не рекомендується відвідання міст країни, які розміщені у безпосередній 
близькості від Сектору Газа й можуть бути підданими ракетним обстрілам із його 

території.  
Висновки. Отже, Ізраїль володіє різноманітними природно-рекреаційними та 

культурно-історичними ресурсами, що дає змогу розвивати такі види туризму, як 
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паломницький, курортно-пляжний, лікувально-оздоровчий, спортивний, сільський, 

діловий та інші. Найбільша кількість туристів приїжджає в країну з США та Росії. 
Найбільш відвідуваним містом Ізраїлю є Єрусалим.  
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stages of development of children's tourism. Examples of children's recreation centers. Indicated 
further opportunities for tourism development in Ukraine 

Key words: tourism, children's tourism, stages of development, the history of the formation, 

Ukraine. 

 
Актуальність теми дослідження. Розвиток дитячого туризму в Україні 

сьогодні особливо актуальний, оскільки саме цей вид туризму має патріотично-
виховне значення, дає змогу в юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, а 
й реалізувати конституційне право кожної дитини на відпочинок. З  огляду на це 

науковий супровід  даної тематики є своєчасним і актуальним.  
Метою дослідження є історія розвитку дитячого туризму в Україні. Виходячи із 

мети дослідження, розв‟язувалися такі завдання: 

– дослідити історія дитячого туризму в Україні;  
– розглянути особливості розвитку дитячого туризму;  

– визначити основні етапи розвитку дитячого туризму 
Результати дослідження. Формування дитячого  туризму в Україні нараховує 

декілька етапів: 1) зародження дитячого туризму (період Російської та Австро-
Угорської імперій, ХІХ – початок ХХ ст.); 2) розвиток дитячого туризму й рекреації в 
радянський період (20-ті ‒ 90-ті роки ХХ ст.); 3) розвиток дитячого туризму у часи 

незалежної України (з 1991 р. й до сьогодні). Витоки дитячого  туризму відносяться 
до кінця ХVII ст. й пов'язані зі становленням системи освіти [1].  

На першому етапі  дитячий туризм зароджується як комплекс заходів із метою 
наочного пояснення явищ природи. Вперше значення принципу наочності в системі 
навчання відображено у «Статуті народних училищ» (1786 р.) і «Шкільному статуті» 

1804 р.). Уже на початку ХІХ ст. сформувалися евні теоретико-методологічні засади 
розвитку туризму та екскурсій серед учнівської молоді. Це пізнавальні екскурсії, 

основною метою яких було поглиблення та споглядання теоретичних аспектів 
вивчення географії в школі. На початку 60-х років XIX ст. окремі вчителі-ентузіасти 
організовують дальні прогулянки. Їх основою є природничо-наукові екскурсії.  У кінці 

XIX ст. серед учнівської молоді складаються два види подорожей та екскурсій. 
Метою першого виду є вивчення географії, геології, ботаніки та інших природничих 
наук. Другий вид – це дальні учбові подорожі для ознайомлення з культурними та 

історичними пам'ятками. Міністерство освіти сприяло розвитку шкільних освітніх 
екскурсій виданням спеціальних нормативних документів. Зокрема, в 1889 р. 

вийшов циркуляр із вказівкою, що доцільно звернути особливу увагу на прогулянки, 
якими слід користуватися географам, історикам, біологам тощо [4]. У 1900 р. 
наступний циркуляр відміняв літні канікулярні роботи й рекомендував освітні 

прогулянки та подорожі. Ці вказівки поклали початок літній оздоровчій роботі з 
учнями. Таким чином подорожі й екскурсії для учнів стають одним з елементів 

навчання, вживаних педагогами комерційних і реальних училищ, вищих учбових 
закладів. Школа стає центром розвитку екскурсійного туризму. У 1905 р. виникли 
перші пільги в наданні туристичних послуг для учнівської молоді [2]. 

На другому етапі  одним із найактивніших ентузіастів розвитку дитячого 
туризму був Р. Р. Лейнцигер. Він організовував екскурсії, проводив активну 

рекламну кампанію, розробляв пропозиції для співпраці між екскурсійними 
організаціями та органами державної влади. Збагачується тематика екскурсій, 
простежується зв'язок із шкільними предметами. Подорожі вже розрізняються за 

тривалістю (місцеві одно-дводенні й дальні тривалі), виділяється літній період як 
чинник сезонності, розширюється географія поїздок (від північних регіонів Криму та 

Кавказу й від Уралу до країн Європи). Увага приділяється екскурсійним поїздкам і 
масовій роботі з дітьми влітку. Оздоровлення школярів проводиться в літніх 
таборах. У середині 1930-х років розширюється туристсько-екскурсійна база. У  
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1936 р. вся туристсько-екскурсійна робота переходить у підпорядкування 

профспілок із створенням Центрального туристсько-екскурсійного управління 
(ЦТЕУ). Починається впорядкування структури туристських організацій. У 1939 р. 

самодіяльні походи були визнані видом туризму. У 1940 р. вводяться інструкторські 
звання по видах самодіяльного туризму ‒ пішохідному, лижному, водному, 
велосипедному, авто- й мототуризму [1]. У 1945 р. приймається рішення про 

відновлення діяльності туристсько-екскурсійних управлінь. Із 1946 р. ЦТЕУ 
приступає до будівництва нових туристських об'єктів, створення екскурсійних 

установ, організації подорожей. Для стимулювання розвитку дитячого туризму в 
1954 р. фундирувався значок «Юний турист» для піонерів 5–7 класів. У 1954 р. на 
озері Тургояк відбувся Перший зліт туристів-школярів. Саме цей зліт об'єднав 

роз'єднані самодіяльні походи в постійні експедиції школярів [3].  
У 1958 р. створюється Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». У 

1959 р. в Києві та інших містах України відкриваються його перші місцеві відділення. 
Основним завданням «Супутника» стало розширення міжнародних зв'язків й 
створення міжнародних таборів відпочинку. До кінця 1960-х років у дитячому й 

юнацькому туризмі виділилися такі основні види діяльності: молодіжні й дитячі 
табори відпочинку, походи та краєзнавчі експедиції. Саме у цей час розширюється 

географія дитячого туризму. Одночасно була закладена основа для розвитку 
міжнародного молодіжного туризму [2]. В 1970 р. відбувається реорганізація 
структури дитячого туризму: республіканські, краєві й обласні дитячі станції 

об'єднуються в Центральну дитячу екскурсійно -туристську станцію (ЦДЕТС) і 
підпорядковуються Міністерству освіти. На місцях дитячі станції (ДЕТС) 

продовжують співробітничати й координувати туристську роботу Палаців і Будинків 
піонерів, Станцій юних туристів, спортивних секцій. У 1971 р. приймається ухвала 
про Всесоюзний похід піонерів і комсомольців по місцях революційної, бойової та 

трудової слави СРСР. Організатором екскурсійних поїздок школярів виступає БММТ 
«Супутник». Основою подорожей стають маршрути бойової й трудової слави, 

відвідини музеїв і театрів, огляд визначних пам'яток, знайомство з досягненнями 
народного господарства країни. До 1984 р. «Супутник» співробітничає з 88 країнами 
світу. За кордон по лінії молодіжних обмінів виїжджало 670 тис. учнів. Отримують 

розвиток спеціальні рейси «Поїздів Дружби» до Угорщини та Чехословаччини [3].  
На третьому етапі  під час здобуття Україною незалежності й здійснення 

економічних реформ, державна підтримка установ і заходів туристичної сфери була 
зведена до мінімальних меж. Сьогодні досить популярним залишається відпочинок 
дітей у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, на Закарпатті й Полтавщині. 

З метою організації дитячого туризму, стимулювання теоретико-методологічної 
роботи та узагальнення набутого досвіду в багатьох областях України при місцевих 

державних адміністраціях створено спеціалізовані центри розвитку дитячо-
юнацького туризму. Наприклад, у Чернівецькій області одним із найуспішніших 
центрів такого профілю є Глибоцький центр дитячо-юнацького молодіжного туризму 

та екскурсій. На Волині є багато оздоровчих таборів. Одним із таких є дитячий 
позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ровесник», який був заснований у  

1983 р., площа якого займає 4,91 га. Поступово згуртовуючись, діти розвивають 
культуру держави, виражаючи її у прислів`ях, віршах, речівках, девізах, піснях, 
легендах, казках і малюнках. Вони безупинно творять, дбають про фізичне здоров`я, 

збагачують свої духовні скарби, вчаться робити добрі вчинки, цінувати чесність, 
благородство, відповідальність [5]. 

  Висновки. На рубежі століть туризм та екскурсії перетворюються в один із 

методів освіти. Збагачується тематика екскурсій, простежується зв'язок зі шкільними 
предметами. Подорожі вже різняться за тривалістю (місцеві одно-дводенні та дальні 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6
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тривалі), виділяється річний період як фактор сезонності, розширюється географія 

поїздок – від північних регіонів до Криму та Кавказу й від Уралу до країн 
Європи.  Перші десятиліття радянської влади для туризму та екскурсій були роками 

накопичення досвіду, пошуку організаційних форм, функціонування туристських 
спільнот й оптимальних методів управління процесами розвитку дитячо-юнацького 
туризму в країні. Виникає необхідність вивчення й узагальнення досвіду розвитку 

дитячого туризму не тільки з погляду додаткової освітньої діяльності, а й з позицій 
економічної ефективності цього напряму. Нові економічні відносини, що виникли 

нині у нашій країні, загострили проблеми в дитячому туризмі, вимагають змін у 
підходах і механізмах організації діяльності з розвитку масового дитячого туризму.  
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Актуальність теми дослідження. Туризм – це найпопулярніша форма 

відпочинку, одна з найбільш потужних галузей світового господарства, суттєва 
компонента ринку послуг. Успішний ррзвиток туризму включає вирішення конфлікту 

між необхідністю для людини незабрудненого повітря, води, незайманого 
ландшафту й посяганням на їх чистоту та первинність із боку підприємств і самих 
людей.  

Останнім часом актуальною стає проблема збереження природних 
ландшафтів районів масового туризму, відпочинку людей. Серед різновидів туризму 

особливого поширення набуває екологічний туризм, що здійснюється переважно на 
рекреаційних територіях національних природних парків, біосферних заповідників, 
регіональних ландшафтних парків.  

Екологічний туризм – це пізнавальний і відпочинковий вид туризму, 
зосереджений на природних (мало змінених людиною) територіях, який передбачає 

заняття різними формами активної рекреації з використанням природних 
ландшафтах без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Він значно сприяє 
формуванню ноосферної свідомості шляхом установлення гармонії між людиною й 

природою. Розвиток екологічного туризму як виду збалансованого (сталого) 
природокористування на природно -заповідних територіях України, зокрема у 

національних природних парках, потребує значної уваги й тому заслуговує на 
детальніше вивчення. 

Метою дослідження є визначення проблем та перспектив розвитку 

екологічного туризму в національних природних парках України.  
У межахах поставленої мети вирішувалися такі завдання:  

− дослідження особливостей розвитку екологічного туризму як соціо-еколого-
економічного явища та чинника сталого (збалансованого) розвитку природно -
заповідних територій України; 

− визначення проблемних та перспективних аспектів розвитку туризму 
екологічного спрямування у національних природних парках України.  

Виклад основного матеріалу. Екологічний туризм в Україні можна 

організувати скрізь, де наявні природні й антропогенні об‟єкти, що прежставляють 
собою пізнавальний і виховний інтерес. Однак туристів приваблюють здебільшого ті 

території, де природне середовище порівняно мало змінене діяльністю людини, де 
наявні рідкісні та унікальні природні об‟єкти.  

У цьому аспекті необхідно розглядати природно-заповідний фонд України як 
потенційну базу для розвитку екологічного туризму, а саме таких відносно нових 
форм природно-заповідних територій, як національні та регіональні ландшафтні 

парки (останні започатковані в нашій державі тільки з 1992 р. Законом «Про 
природно-заповідний фонд України»), оскільки вони є природоохоронними й 

рекреаційними об‟єктами, в завдання яких входить не тільки збереження цінних 
природних та історико-культурних комплексів, а й створення умов для розвитку 
туризму, організованого відпочинку населення на природі та інших видів 

рекреаційної діяльності [1].  
У 2010 р. уведено в дію Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про природно-заповідний фонд України»», у якому зазначено, що «…природні 
заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, 
дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також 

регіональні ландшафтні парки є юридичними особами» [2]. У Законі чітко 
обумовлено, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об‟єктів природно-заповідного фонду відбувається в межах ліміту та на підставі 
дозволу на їхнє спеціальне використання. Також наведено перелік видів 
використання природних ресурсів у межах територій та об‟єктів природно-
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заповідного фонду, порядок їх використання, який визначається режимом територій 
та об‟єктів природно-заповідного фонду. У статтях Закону йдеться про 
фінансування заходів, пов‟язаних із функціонуванням територій та об‟єктів 

природно-заповідного фонду та деякі інші важливі питання. Таким чином. були 
закріплені юридичні підстави до використання національних природних парків як зон 

для розвитку екологічного туризму [2]. 
Станом на 2015 р. в Україні діють 48 національних природних та                                  

77 регіональних ландшафтних парків, кожен з яких має у своєму складі науковий, 

еколого-освітній та рекреаційний підрозділи, в яких працюють висококваліфіковані 
спеціалісти. Крім традиційних видів туристичних послуг вони організовують нові для 

України, але дуже популярні в країнах Європи, Америки та Африки види відпочинку 
– спостереження за тваринами, фотополювання, волонтерський туризм та ін. 
Водночас, якими б освіченими в екологічному плані не були туристи, абсолютно 

уникнути негативного впливу на природу не вдасться, тому значна частина коштів, 
що надходять від відвідувань екотуристами територій національних природних 

парків, повинна йти на охорону природи та усунення наслідків їхньої діяльності.  
Національні природні парки є не лише збереженою від антропогенного впливу 

ділянкою певної території. Акцентуючи на значенні цих територій для суспільства, 

варто, насамперед, згадати про їх виховну роль. Куточки незайманої природи 
сприяють не лише естетичному, а й етичному, екологічному вихованню громадян, 

викликають почуття гордості за рідний край, дають змогу відчути себе єдиним цілим 
із ним, виконують освітню функцію, спонукають внести свій внесок у збереження та 
охорону природи. Окрім, виховної функції й цінності, заповідники мають наукову, 

історичну, лікувальну, рекреаційну та господарську цінності. Саме тому 
організований екологічний туризм, розумно спланований туроператорами у 

співробітництві з працівниками національних природних парків, є найкращим 
способом реалізації цих цінностей. Цілком правомірною є сучасна практика з 
обмеження або заборонення доступу в окремі райони природоохоронних територій.  

Наявні й інші проблеми, що ускладнюють розвиток екологічного туризму в 
національних природних парках України, а саме: 

– відсутність єдиних методів визначення рекреаційних навантажень і 
моніторингу, а також чіткого правового забезпечення рекреації в заповідниках і 
національних парках; 

– низька комфортність інфраструктури; 
– недостатня кількість детальної інформації про райони проведення еколого-

пізнавальних турів; 
– відсутність маршрутів і програм, розроблених для різних категорій туристів, а 

також турпродукту, який відповідає стандартам міжнародного ринку;  

– недостатня кількість досвіду та знань, необхідних для успішної організації 
туризму, у персоналу природоохоронних закладів; 

– відсутність різноманітності платних послуг і продукції, а також єдиних 
цивілізованих стандартів формування цін на послуги, які надають туристам; 

– недостатня кількість якісних рекламно-інформаційних матеріалів для 

забезпечення можливості виходу на міжнародний ринок екотуризму;  
– відсутність механізмів, за яких частина фінансових надходжень від 

екотуризму була б спрямована на потреби місцевих жителів, а також недооцінена 
необхідність участі місцевого населення в розвитку екотуриму [3].  

При цьому, для успішного розвитку екологічного туризму й найбільш повного 

використання екотуристичного потенціалу національних природних парків України  
необхідне забезпечення таких умов. 
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По-перше, потік туристів на ці території повинен обмежуватися й ретельно 

регулюватися. Це припускає вибір оптимальних категорій відвідувачів (наприклад, 
для багатьох заповідників найбільш перспективним вбачається розвиток наукового 

туризму). Замість масових видів туризму для національних природних парків може 
бути більш прийнятною організація тривалих, спеціалізованих (і більш дорогих) турів 
для невеликої кількості груп. 

По-друге, для розвитку екотуризму повинні, насамперед, використовуватися 
охоронні зони національних природних парків. Більша частина екотуристичних 

маршрутів може пролягати на суміжних із заповідними територіях і включати головні 
місцеві природні визначні пам‟ятки. У цьому випадку парки можуть одержувати 
дохід, виступаючи в ролі організаторів екотуристичних програм на місцях, 

забезпечуючи відвідувачів гідами, провідниками й науковими консультантами з 
числа своїх співробітників і місцевих жителів, організовувати екскурсійне 

забезпечення, транспортне обслуговування, продаж сувенірів тощо. 
По-третє, у випадку, якщо створення екотуристичних маршрутів безпосередньо 

у національних природних парках України можливе, оскільки не суперечить цілям їх 

створення й пов‟язане з виконанням ними завдань у сфері екологічної освіти 
населення, необхідно так спланувати маршрути на охоронній території, їх 

облаштованість і режим використання, щоб забезпечити збереження природних 
комплексів і контроль за їхнім станом. 

По-четверте, розвиток екотуризму не вимагає будівництва нових готелів на 

території, що охороняється. Розміщення екотуристів слід організовувати не на 
заповідних та охоронних територіях, а в навколишніх їх населених пунктах. Усі ці 

заходи до того ж дадуть змогу звести до мінімуму негативний вплив екотуризму на 
територіях, що охороняються. 

Таким чином, екотуристична діяльність може, зберігаючи природу й 

залишаючись дохідною, виконувати свою важливу соціальну роль. Екологічний 
туризм є яскравим прикладом поєднання й збалансованої взаємодії трьох 

складників сталого розвитку – соціальної, екологічної й економічної. Увага до 
розвитку екологічного туризму динамічно зростає у світі, а в останні роки набирає 
популярності в Україні, тому можна стверджувати, що проблеми розвитку 

екотуризму на базі національних природних парків України поступово 
вирішуватимуться.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Туристичний потенціал 

природних і природно-культурних резерватів України значний. Грамотне й водночас 
немарнотратне використання екотуристичного потенціалу заповідників і 

національних парків країни – запорука їхнього подальшого успішного розвитку. 
Національні природні парки можуть відігравати провідну роль у розвитку 

екологічного туризму. Стійкість у туризмі передбачає позитивний загальний баланс 
екологічного, соціально-культурного та економічного впливів туризму, а також 
позитивний вплив відвідувачів один на одного. Розвиток екологічного туризму може 

стати не тільки чинником сталого розвитку природно-заповідних територій України, 
а й моделлю збалансованого використання природних ресурсів як важливого 

чинника сталого розвитку держави, шляхом вирішення багатьох нагальних та 
складних проблем, які існують на сьогодні у сфері рекреаційно-туристичної 
діяльності та її розвитку в національних природних парках України.  
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Готельна індустрія є важливим складником туристично-рекреаційної галузі 

господарства, яка останніми роками динамічно розвивається у світі й є однією з 
перспективних галузей, особливо у тих регіонах, які не характеризуються значною 
промисловою освоєнністю й володіють потужним рекреаційно-туристичним 

потенціалом.  
Науковці визначають туризм як найдинамічнішу сферу діяльності людства, яка 

є чинником економічного та культурного розвитку, захисту довкілля та історико-
культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, дотримання прав 
людини та основних свобод без різниці у расі, статі та релігі ї. Також туризм є 

суттєвим джерелом прибутку та залучення іноземних інвестицій, створення нових 
робочих місць, розвитку інфраструктури та промисловості [5, с. 11].  

У сучасних умовах туризм став самостійною галуззю економіки. На його частку 
припадає майже 6 % світового валового національного продукту, 5 % усіх 
податкових зборів та 7 % світових інвестицій. Туризм визнаний однією з 

пріоритетних галузей економіки у багатьох країнах світу, його внесок у їх валовий 
національний дохід складає 20‒45 %, а надходження від іноземного туризму є основним 

джерелом отримання валюти [4, с. 33]. 
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 Для Волині характерна низька промислова освоєність території, а також середній 

рівень урбанізації, який не перевищує 51 %, а також наявність значної кількості 
історико-культурних пам‟яток, сприятливі природні умови та оптимальні показники 
забрудненості навколишнього середовища. Це дає змогу активно розвивати 

туристичну галузь, що дало б можливість суттєво збільшити відрахування до бюджету, 
сприяло б розвитку та модернізації інфраструктури, стимулювало б промислове 

виробництво та створення нових робочих місць, у тому числі в готельній галузі.  
Мета роботи полягає у характеристиці сучасних тенденцій розвитку готельної 

індустріі Волинської області. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити низку завдань, а саме: 
‒ охарактеризувати сучасний стан розвитку готельної індустрії Волинської області; 

– виділити основні проблеми галузі та шляхи їх вирішення.  

Проблемам розвитку туризму та готельної індустрії присвячено праці багатьох 

українських науковців: О. О. Бейдика, Д. І. Басюк, Т. В. Влодарчик, О. О. Любіцевої, 
В. Ф. Кифяка, М. П. Мальської, Я. Б. Олійника, О. Г. Розметової, В. П. Руденка,              
Ю. І. Сологуба та інших.  

Волинська область володіє значним потенціалом для залучення туристів, у 
тому числі й закордонних. Регіон займає вигідне географічне положення, через його 

територію проходять важливі транспорті шляхи, які сполучають Європейський Союз 
із країнами Східної Європи. Окрім цього, область багата на природні та історико-
культурні рекреаційні ресурси, проте їх освоєння залежить від якості допоміжної та 

рекреаційної інфраструктури, до якої відносимо готельну індустрію. Наявність 
значної кількості закладів гостинності, а також їх вигідне географічне розміщення 

безпосередньо впливають на кількість туристів, хоча й не є вирішальним чинником 
розвитку туризму. 

За даними Головного управління статистики у Волинській області, кількість 

готелів та аналогічних закладів розміщення в області зростала з 2011 до 2013 рр., 
але зменшилась у 2014 р. Так, у 2011 році їх кількість становила 46 одиниць, у  

2012-му – 50, у 2013-му – 67, а у 2014-му – 64. Проте кількість номерного фонду 
практично не змінилася у 2014 р. порівняно з 2013 р. У 2013 р. кількість номерів у 
готелях та аналогічних закладах розміщення області становила 2086 одиниць, а у 

2014 р. – 2049. Тенденція до зменшення кількості готельних підприємств та 
практично незмінної кількості номерного фонду пояснюється витісненням дрібних 

готелів більш крупними закладами гостинності, адже в умовах погіршення стану 
економіки держави та загострення політичної ситуації в Україні великі готельні 
підприємства характеризуються наявністю більшої кількості конкурентних переваг.  

Активізація розвитку туристичної галузі області та готельної індустрії, зокрема, 
залежить від вирішення низки проблем, які включають:  

– загострення політичної ситуації в державі та наявність на її території 

збройного конфлікту; 
– погіршення економічної ситуації; 

– відсутність єдиного органу управління у складі обласної державної адміністрації; 
– недосконалість нормативно-правової бази; 

– недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної 

підтримки суб‟єктів підприємництва туристичної галузі з боку держави; 
– низька кількість інвестицій у розвиток туризму та готельного господарства;  
– відсутність відповідних об'єктів для розвитку туристичної діяльності у 

сільській місцевості; 
– невідповідність туристичних закладів та підприємств сфери гостинності 

міжнародним стандартам; 
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– застарілість матеріально-технічної бази готельних підприємств та 

аналогічних закладів розміщення; 
– незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в 

зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів; 
– незбалансованість соціальної та економічної ефективності використання 

рекреаційних ресурсів та необхідністю їх збереження;  
– відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень із питань розвитку 

перспективних видів туризму; 
– недосконалість статистики з питань туризму та готельної індустрії;  
– недостатня забезпеченість туристичної галузі кваліфікованими спеціалістами; 

– недостатність державної підтримки та комплексного підходу до рекламування 

туристичного продукту області на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних 

послуг.  
Вирішенню частини перерахованих проблем сприяє прийнята у 2011 р. 

«Регіональна програма розвитку культури, мистецтва і туризму в області на         
2011‒2015 роки». Проте, як свідчать дані Головного управління статистики у 

Волинській області, особливого покращення стану туристичної галузі області 

загалом та готельного господарства зокрема не відбулося. Так, кількість іноземних 
туристів у 2014 р. порівняно з 2013 р. скоротилася з 1095 чоловік до 349 осіб, 
кількість внутрішніх туристів теж знизилася у вказаний період із 6376 осіб до              

6171 осіб. Схожа тенденція спостерігається й з кількістю екскурсантів. Їх кількість у 
період із 2013 р. до 2014 р. знизилася з 14 591 осіб до 11 728 осіб.  

Висновки. Отже, стан розвитку готельної індустрії безпосередньо залежить від 

розвитку туристичної галузі. Проте на сучасному етапі він гальмується загостренням 
політичної й економічної ситуації в державі, що відображається у зниженні 

статистичних показників кількості туристів та закладів гостинності. Покращення 
економічної та політичної ситуації, активна державна підтримка туристичної галузі, 

реконструкція пам‟яток історії, культури, мистецтва, архітектури, а також 
покращення стану інфраструктури дадуть змогу активізувати розвиток туризму в 
регіоні.                                                                      
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Проаналізовано історичні особливості заснування, становлення та розвитку 

Корецького монастиря. З‟ясовано роль Корецького монастиря як оплоту православ‟я в 
регіоні на різних часових проміжках його існування. Досліджено перспективи функціювання 
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Serhiichuk A. Y. Koretsky Convent as a Stronghold of Orthodox Christianity and a 

Religious and Pilgrimage Tourism Center of Rivne Region. The historical features of the 

establishment, formation and development of Koretsky Convent have been analyzed. The role of 
Koretsky Convent as a stronghold of Orthodox Christianity in the region at different time intervals 
of its existence has been ascertained. Functioning prospects of Koretsky Convent as a religious 
and pilgrimage tourism center of Rivne region have been studied.  
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Актуальність. На сучасному етапі розвитку нашої держави важливе значення 

має туризм. У зв‟язку з децентралізацією, за якою більше коштів буде залишатися у 
місцевих бюджетах, саме туризм може стати додатковим джерелом їх наповнення. 
У «Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 р.» зазначено, що цей 

регіон України може конкурувати за вітчизняних туристів у сегменті світоглядного 
туризму [4]. На нашу думку, для розвитку світоглядного туризму варто розвивати 

релігійно-паломницький туризм, тому що на території області є велика кількість 
паломницьких об‟єктів, серед яких виділяється Корецький монастир – центр 
православ‟я на Волині впродовж тисячі років.  

Мета статті: з‟ясувати роль Корецького монастиря як релігійно-паломницького 

центру Рівненської області та оплоту православ‟я на різних часових проміжках його 

існування. 
Завдання дослідження: 1) з‟ясувати історію заснування та становлення 

Корецького монастиря; 2) проаналізувати роль Корецького монастиря як оплоту 

православ‟я в регіоні на різних часових проміжках його існування; 3) вивчити 
перспективи функціювання Корецького монастиря як релігійно -паломницького 

центру Рівненщини. 
Результати дослідження. Корецький монастир заснований преподобним  

Варлаамом у 1064 р. Цей святий отець був першим ігуменем Києво-Печерської 

Лаври. Саме він назвав монастир на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці. У 
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ньому від початку служили та молилися сестри православної віри. Під час монголо-

татарської навали обитель була зруйнована. Після закінчення золотоординського іга 
віруючі відбудували Корецький монастир, перетворивши його на неприступну 

фортецю. Новий монастир освятили в честь Успіння Пресвятої Богородиці. 
Протягом XIII–XV ст. обитель витримувала численні набіги кримських татар. У           
1496 р. після двотижневої облоги Корця кримським ханом Менґлі Ґіреєм, монастир 

разом із містом був зруйнований до фундамету. Проте коли кримчаки увірвалися до 
монастиря, то не знайшли нікого. Сестри та воїни корецького князя Василя вийшли з 

оточення, скориставшись підземних ходом. 
Захисник православної віри на Волині, князь Євфимій-Богуш Корецький, у  

1571 р. на місці зруйнованої обителі закладає підвалини нового жіночого монастиря. 

Спорудження монастиря, який був освячений на честь Воскресіння Христового, 
завершив його син Іоким у 1579 р. Першою ігуменією монастиря була Серафима, у 

миру Софія, дочка Іокима Корецького [3]. 
Після Берестейської унії 1596 р. усі монастирі Волині протягом 20 років були 

закриті, за винятком, жіночого монастиря у місці Корець. Обитель захищали такі 

духовні наставники, як протоієреї Стефан та Лаврентій Тустановські. Саме завдяки 
ним Корецький монастир став оплотом православної віри на Волинській землі. 

Монахині обителі приймали православних сестер із інших монастирів. Почалося 
будівництво нової обителі. Проте у 1620 р. корецький владика Іван перейшов у 
католицьку віру, прийняв ім‟я Ян-Карл та передав новозбудовану частину монастиря 

францисканцям. 
У 1622 р. Ян-Карл, на вимогу католиків, виніс із свого родового замку 

православні святині – ікону Божої Матері «Споручниця грішних» та плащаницю 
Божої Матері. Хресною ходою ці святині були перенесені у Корецький монастир [3]. 
Сестра Яна-Карла, ігуменя Серафима молилася за свого брата, який зрадив 

православну віру. Всевишній не послав Яну-Карлу нащадків і рід корецьких князів 
переривається. З того часу головною чеснотою людини, яку цінують у монастирі є 

вірність [5]. У 1628 р. в цьому святому місці три дні проживав Іов Почаївський.  
У 1752 р. уніати заволоділи монастирем, вигнавши при цьому монахинь. 

Камінний храм обителі та дерев‟яні келії замінили новозбудованим двохповерховим 

корпусом, де містився новий храм та келії. Після трьох поділів Польщі, Волинь 
відійшла до Російської імперії. Указом Катерини II від 12 квітня 1795 р. монастир 

повернувся назад до православ‟я. Обитель частково згоріла 19 серпня 1797 р. 
Корецький монастир був відновлений протягом більше як двох років зусиллями 
сестер та віруючих. Відбудований Корецький монастир був освячений у Світлу 

седмицю 1800 р. [3]. 
Під час російсько-французької війни 1812 р. обитель надала царській армії 

грошову допомогу на суму 10 тис. рублів сріблом. У 1866 р. православній твердині 
Волині був переданий у користування Корецький францисканський монастир та 
землі, що його оточують. Перебудувавши уніатську обитель, монахині перейшли 

служити у новий монастир, головний храм якого був освячений архієпископом 
Волинським Димитрієм на честь Пресвятої Трійці у 1880 р. Воскресенський 

монастир був переосвячений у скит, у якому розмістилося богословське училище та 
школа-інтернат. У 1890 р. до будівлі монастирського корпусу була прибудовано 
кам‟яний храм Різдва святого Іоанна Предтечі. Незабаром обитель отримала кілька 

ікон із Афону. 21 листопада 1905 р., у день Архистратига Михаїла, була освячена 
нова кам‟яна дзвіниця. У 1909 р. Почаївська Лавра передала Корецькому 

монастирю список Почаївської ікони Божої Матері. Протягом національно-
визвольних змагань українського народу 1917–1920 рр., монахині обителі 
прихистили сотні сиріт. У результаті Ризького мирного договору 1921 р. монастир 



 212 

потрапив під контроль Польщі. Католики намагалися забрати обитель у 

православних. Програвши всі суди у Польщі, православні звернулися до суду в 
Парижі, який згодом виграли. Поляки до публічного оприлюднення  результатів суду 

хотіли силоміць заволодіти монастирем. Проте керівник каральної польської 
кінноти, яка мала захопити монастир, впав мертвим із коня, вимовивши перед 
смертю, що його смертельно вразив ангел і що потрібно залишити обитель у         

спокої [3]. 
Під час Другої світової війни Корецький монастир став притулком для жителів 

Корця. Жіноча обитель продовжувала функціювати у часи радянської влади, навіть 
у часи Хрущова, коли масово закривали церкви та монастирі, перетворюючи їх у 
музеї атеїзму чи використовуючи їх під різноманітні господарські потреби. Обитель 

прийняла на зберігання Зимненську чудотворну ікону, коли монастир у Зимному 
закрили. Корецький жіночий монастир прийняв під своє заступництво 98 монахинь із 

Дерманського, Кременецького та інших монастирів. Щоб розмістити цих сестер, 
було переобладнано трапезну під келії. Корецький монастир увійшов до дев‟яти 
монастирів, які уникнули закриття у 1960-ті рр., проте комуністична влада забрала 

частину майна обителі. 
У часи СРСР монахиням вдалося відремонтувати храм Різдва святого Іоанна 

Предтечі. Також вони побудували готель для паломників, хлібопекарню, пральню та 
інші господарські будівлі. Унікальна обитель тим, що лише вона зберегла 
золотошвейне мистецтво у всій своїй повноті та красі [3]. За наказом патріарха 

Московського та всієї Русі Пимена Корецький монастир у 1984 р. отримав статус 
ставропігійного. Обитель нині підпорядковується Українській Православній Церкві 

[5]. На честь тисячоліття Хрещення Київської Русі монастирю повернули 
двохповерховий корпус, город та сад. У двохповерховій будівлі розмістилися 
бібліотека, стоматологічний кабінет, музей, медпункт та номери для прочан. У          

1990 р. у користування монастирю радянська влада повернула школу й притулок 
для сиріт, де сестри організували недільну школу. Обителі в 1992 р. Україною було 

передано 15 гектарів колишньої монастирської землі. У 1994 р. Корецькому 
монастирю була передана територія Воскресенського монастиря з прилеглими 
будівлями. Протягом 1997–1998 рр. на території обителі був збудований завод із 

переробки молока. Завдяки ньому покращився матеріальний стан монастиря. У кінці 
1990-х рр. сестри самотужки ремонтували храми, покривали золотом купола, 

іконостаси та кіоти. На території Корецького монастиря почала діяти недільна школа 
та регентсько-катехізаторське училище. Монахині тримають обитель у чистоті й 
порядку. Літом територія монастиря вкрита різноманітними квітами [3].  

Корецький монастир відомий своїми благодійниками. Серед них – Анна 
Оленина, кохана Пушкіна. Батьки Анни не дозволили вийти заміж за поета. Вона 

зберегла вірність Олександру до самої його смерті. Після смерті Пушкіна вона 
вийшла заміж за француза. Після смерті свого чоловіка Анна повернулася до Корця, 
де протягом трьох останніх років допомагала монастирському дитячому притулку. 

На кошти Анни була придбана частина монастирських земель.  
У наш час сестри обробляють 20 гектарів землі, які розміщені на відстані 

чотирьох кілометрів від святої обителі. Монахині вирощують зернові культури, 
картоплю, буряк та інші овочі. У власності монастиря є техніка, зокрема комбайни. 
Також обитель має власну пасіку. 

Сьогодні в Корецькому ставропігіальному Свято-Троїцькому жіночому 
монастирі служить 80 сестер. Настоятелькою обителі є матушка Рафаїла. Протягом 

року Корецький монастир відвідують тисячі паломників [5].  
Увагу паломників-туристів привертають такі святині: ікона Божої Матері 

«Споручниця грішних», плащаниця Божої Матері, ікона Божої Матері 
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«Скоропошлушниця», список Почаївської ікони Божої Матері, ікона св. Архистратига 
Божого Михаїла, ікона св. вмч. Пантелеймона, ікона св. Іоанна Тобольського, ікона 
Божої Матері «Геронтісса», ікона прп. Варлаама Печерського, ковчег із часточками 

мощей святих отців Києво-Печерських, ікона прп. Іова Почаївського, чудесно 
оновлювана ікона Собору святих Києво-Печерських, ікона св. Миколая 
Мирлікійського з часткою мощей та капсулою святого мира та хрест із частинкою 

Древа Чесного Хреста Господнього й частками мощів багатьох святих [2].  
Головна святиня монастиря – чудотворна ікона Божої Матері «Споручниця 

грішних» вшановується сестрами та паломниками монастиря у четвер після Трійці. 
Саме у цей день обителі була передана ця святиня. Цій святині вже вклонилося 
мільйони людей, а паломництво до неї ніколи не припиняється. У 2001 р. монастир 

обікрали. Злодії поцупили дорогоцінні ікони та церковні прикраси, але вони змогли 
лише зняти із чудотворної ікони дорогоцінну ризу. Саму ікону Божої Матері 

«Споручниця грішних» злодії не змогли взяти [1; 5].  
Висновки. Отже, Корецький монастир має тернисту та багатогранну історію. 

Протягом століть вона неодноразово руйнувалася, але все-таки віруючі разом із 

сестрами відновлювали це благодатне та намолене віками святе місце. Впродовж 
віків монастир залишався оплотом православ‟я на Волині. У часи незалежності 

України Корецький монастир став центром релігійно -паломницького туризму в 
Рівненській області. Головною святинею, яка приваблює численні потоки 
паломників-туристів є чудотворна ікона Божої Матері «Споручниця грішних». У 

майбутньому владні структури Рівненської області, проводячи вдалу регіональну 
політику та стимулюючи діяльність туристичних фірм, які працюють у сфері 

паломництва, зможуть перетворити Корецький ставропігіальний Свято-Троїцький 
жіночий монастир у міжнародний релігійно-паломницький центр, який будуть 
відвідувати десятки тисяч паломників як з України, так і з близького та далекого 

зарубіжжя. 
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Про теоретичні аспекти категорії «зовнішньоекономічна 

політика держави» у країнознавчій характеристиці країн  

 
 Роботу виконано на кафедрі міжнародних 

економічних відносин та управління 
проектами СНУ ім. Лесі Українки 

 
З‟ясовується суть зовнішньоекономічної політики як наукової категорії. Розглядається 

її співвідношення з поняттям державного регулювання економіки та об‟єктами такого 
регулювання. Класифікуються цілі та завдання зовнішньоекономічної політики держави.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, державне регулювання економіки, 

зовнішньоекономічнa діяльність.   
 

Syshchuk A. А. About the Theoretical Aspects of the Category «Foreign Economic 
Policy of a State» in the Country Studies of States. The article deals with the definition of the 

meaning of a foreign economic policy as a scientific category. Its correlation with the notion of a 
state regulation of the economy and objects of such regulation are studied. The purposes and 
tasks of a foreign policy of a country are classified.  

Key words: state foreign economic policy, state regulation of economy, foreign economic 

activity. 

 
Актуальність теми дослідження. До останнього часу серед вітчизняних 

науковців по-різному трактується суть зовнішньоекономічної політики держави, її 

співвідношення з поняттям державного регулювання економіки. Теоретичні 
дослідження природи вказаних понять, їх місця в системі категорій країнознавчої 

характеристики економіки та механізмі регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності країни підводять теоретичну базу для розробки якісних інструментів  
країнознавчої характеристики країн світу.  

Мета й завдання дослідження: 
‒ сформулювати визначення суті зовнішньоекономічної політики держави як 

наукової категорії в контексті країнознавчих досліджень;  
– дати оцінку існуючих у вітчизняній літературі її трактувань;  

– визначити співвідношення зовнішньої політики з державним регулюванням 

зовнішньоекономічної діяльності, об‟єкти та суб‟єкти такого регулювання.    
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. 

Зміст зовнішньоекономічної політики держави визначається її економічної 
природою, що ґрунтується на прямих та обернених зв‟язках із зовнішньо-

економічною діяльністю країни, її регулюванні урядами. Стосовно власне 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) склалося декілька підходів до її сутнісних 

ознак. Більшість із них виходять із того, що ЗЕД, за визначенням, є формою прояву 
міжнародних економічних відносин (МЕВ), що виникають між суб‟єктами 
світогосподарських зв‟язків [8; 9, с. 16; 11, с. 15].  

Дещо відмінним є теоретичне визначення міжнародної економічної діяльності     
В. Є. Новицьким, що трактує її як «цілісну систему господарських зв‟язків між 

національними економіками різних країн, належних до них або утворених ними 
суб‟єктами господарського життя, а також міжнародними організаціями, яка має 
характерні лише для себе взаємозв‟язки, закономірності та реалізує ті специфічні 

інтереси, які пов‟язані з використанням переваг міжнародного співробітництва, поділу 
праці та факторного розміщення» [7, с. 16]. Однак він погоджується з тим, що у 

прикладному значенні для характеристики міжнародної економічної діяльності цілком 
може бути використана категорія «зовнішньоекономічна діяльність» [7, с. 25], офіційно 
зафіксована у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991 р.). 

Деякі автори вважають за можливе проводити відмінність між  поняттями 
«зовнішньоекономічні зв'язки» (ЗЕЗ) й «зовнішньоекономічна діяльність»  (ЗЕД) на 

основі критерію рівня суб‟єктів, що беруть участь у таких зв‟язках (мега-, мета-, 
мезо-, макро- і мікрорівень). Так, на думку Л. В. Торгової й О. В. Хитрої, категорія 
ЗЕЗ акцентує увагу насамперед на макрорівні зовнішньоекономічних зв‟язків між 

країнами [10, с. 16], тоді як категорія ЗЕД відображає зв‟язки на рівні окремих 
господарських суб‟єктів, тобто на мікрорівні. На цій основі ЗЕД визначається як 

сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-
комерційних функцій підприємства, пов'язаних із його виходом на зовнішній ринок та 
участю в зовнішньоекономічних операціях [10, с. 16]. Такий підхід, на наш погляд, 

значною мірою є умовним і базується на штучному відриві зовнішньоекономічних 
зв‟язків від зовнішньоекономічної діяльності, якщо брати до уваги тотожність понять 

«економічні зв‟язки» й «економічні відносини» [6, с. 35–36]. 
Як тотожні розглядають зв‟язки й відносини й інші автори: 

«зовнішньоекономічні зв‟язки являють собою систему економічних відносин, що 

виникають при русі ресурсів усіх видів між державами й економічними суб‟єктами 
різних держав», охоплюючи передусім сфери виробничої, торговельної, 

інвестиційної та фінансової діяльності [1, с. 6]. Зовнішньоекономічна діяльність із 
погляду системного підходу є формою прояву як перших (зв‟язків), так і других 
(відносин). Окрім цього, за В. Є. Новицьким, категорія «міжнародна економічна 

діяльність» застосовується для характеристики відносин, що мають місце у 
світовому господарстві між різними його суб‟єктами й не трактує зв‟язки та 

діяльність як самостійні поняття за критерієм рівня суб‟єкта, що бере у них участь.  
Зовнішньоекономічна діяльність як форма зовнішньоекономічних зв‟язків може 

здійснюватися й на більш високому (порівняно з фірмою, підприємством) рівні, але її 

суб‟єктом у цьому випадку виступає галузь (мезорівень), держава (макрорівень) або 
регіон, їх відносини з іншими учасниками міжнародної економічної системи.  

Саме таке розуміння економічної природи зовнішньоекономічної діяльності 
представлене у визначеннях, зафіксованих у законодавчих та нормативно-правових 
актах, що стосуються цієї сфери діяльності більшості пострадянських країн. Так,  у статті 

1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зазначено, що зовнішньо-
економічна діяльність – це «діяльність суб‟єктів господарської діяльності України та 
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іноземних суб‟єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, 
що має місце як на території України, так і за її межами» [3]. 

У цьому ж законі вказані принципи (стаття 2), суб‟єкти (стаття 3) й види ЗЕД  

України (стаття 4). Так, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як свідчить 
міжнародна практика та положення національного законодавства багатьох держав 

світу, виступають фізичні та юридичні особи; об'єднання фізичних, юридичних, 
фізичних і юридичних осіб; структурні одиниці  суб'єктів господарської інших країн, 
які не є юридичними ocобами згідно з законами країни; спільні підприємства за 

участю суб'єктів господарської діяльності певної країни та іноземних суб'єктів 
господарської діяльності; інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені 

законами країни. 
В усіх країнах, хоча й різною мірою, держава бере активну участь у розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків, здійснюючи регулюючі заходи через певну політику. 

Вона стимулює чи обмежує їх розширення загалом із певними країнами або ж 
стосовно окремих сфер господарства, видів продукції та послуг. Зовнішньо-

економічна політика (ЗЕП) держави є структурним елементом біль ш широких за 
змістом понять – економічної політики та державного регулювання економіки.  

Концептуальні відмінності в підходах до визначення економічної політики й 

державного регулювання економіки обумовлюються питомою вагою у кожному з цих 
понять позитивного й нормативного компонентів: перший із них пояснює зміст 

явища, що відбувається, а другий пропонує оцінку дій, що мають (мали) місце й 
засоби досягнення визначеної мети або вирішення певного завдання. О. О. Бєляєв 
визначає суть економічної політики як концентровану, науково обґрунтовану 

діяльність держави щодо цілеспрямованого керування функціональним розвитком 
економіки на макро- і мікрорівні з метою забезпечення загального добробуту в   

країні [2]. 
Інші автори визначають економічну політику як систему економічних ідей,  

цілей розвитку країни (своєрідну філософію або ідеологію), основних завдань, 

засобів їх досягнення, а також діяльності органів державної влади та управління 
щодо їх реалізації [9, с. 569]. Зовнішньоекономічна політика є підсистемою 

економічної політики й означає діяльність держави, спрямовану на регулювання 
економічних відносин з іншими країнами з метою ефективного використання 
зовнішнього фактора в інтересах сталого розвитку національного господарства.  

Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин передбачає створення 
відповідних умов та механізмів (правових, економічних, інституційних) для 

ефективного розвитку відносин, здійснення діяльності у цій сфері. Причинами, що 
обумовлюють регулювання ЗЕД, є інтенсифікація міжнародних економічних зв'язків, 
потреба використання переваг міжнародного поділу праці та можливостей світового 

ринку;  для країн із перехідними економіками ‒ прискорення їх ринкового 
реформування для підвищення ефективності національного господарства.  

Об'єктами регулювання ЗЕД є зовнішня торгівля, міжнародний рух капіталів, 
валютні та кредитні відносини, науково-технічний обмін, міжнародна міграція 
робочої сили, зовнішній борг країни та ін. Суб‟єктами регулювання ЗЕД є  

міжнародні економічні організації, державні органи управління, недержавні органи 
регулювання ЗЕД, ТНК та фірми. 

Складність і багатофакторність механізму зовнішньоекономічної політики 
визначає різноманіття її цілей та завдань. Вони можуть бути класифіковані на 
стратегічні (довгострокові), що передбачають структурну перебудову секторів 

економіки, безпосередньо пов‟язаних із зовнішніми ринками, й тактичні, 
короткострокові, зумовлені поточними потребами. 
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Стратегічні цілі мають забезпечувати нормальне функціонування національної 
економіки та суспільства (максимізація суспільного добробуту, підвищення 
економічної ефективності, соціальна справедливість тощо) й формуються на 

державному рівні. Короткострокові, тактичні цілі постають під впливом різноманітних 
чинників, у тому числі на мікрорівні (фірмовому й т. п.). Вони розраховані на 

отримання короткострокових, кон'юнктурних вигод і можуть суперечити 
довгостроковим стратегічним цілям (трилема Манделла-Флемінга – неможлива 
тріада або «нечестивий трикутник» [4]. 

При спільності кінцевих цілей в окремих групах країн їх національні інтереси 
можуть диференціювати підходи у виборі пріоритетів і засобів вирішення 

економічних завдань при ігноруванні інтересів країн-партнерів. Національні інтереси 
також спонукають окремі країни або групи країн до тимчасових союзів у процесі 
підготовки або під час багатосторонніх переговорів для зміни співвідношення сил на 

свою користь [5, с. 74‒76]. 
Зовнішньоекономічна політика України повинна враховувати особливості її 

сучасного політичного та економічного становища, що перебуває під впливом 
світових політичних та економічних центрів сили й сприяти ефективній реалізації 
визначених українською державою цілей та завдань.  
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Аналізуються основні переваги та недоліки дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

в контексті реалізації Угоди про політичну асоціацію та економічну інтеграцію.  
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Romaniuk N. І. A Free Trade Zone Between Ukraine and the EU: Benefits and Risks. 

In this materials analyzed the basic advantages and disadvantages of  free trade zone between 
Ukraine and the EU in the context of Association Agreement between the European Union and 
Ukraine. 

Key words: Ukraine, EU, free trade zone, advantages, disadvantages. 
 

Актуальність теми дослідження. Одним із головних завдань України на 

шляху реалізації європейського вектора зовнішньої політики є реалізація Угоди про 
політичну асоціацію та економічну інтеграцію (далі Угода).  В основі цієї Угоди 
лежить  поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка надасть Україні нові 

можливості для модернізації її економічного розвитку та торговельних відносин із 
країнами ЄС. У зв'язку з переорієнтацією вітчизняного експорту через часткову 
втрату ринків країн СНД актуальність такої Угоди лише посилюється.  

Мета дослідження полягає в аналізі основних переваг та недоліків для України 

в контексті реалізації Угоди про політичну асоціацію та економічну інтеграцію, а 

також дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.  
Результати дослідження. Європейський Союз на сьогодні є головним 

торговельним партнером України, до нього спрямовується 32,1 % українського 

експорту. Однак зростання цього показника у 2014 р. порівняно з 2013 р., є 
незначним – лише 5,2 % [3].  Послідовна імплементація положень Угоди має 

суттєво спростити налагодження ділових контактів як у торговельній, так і в 
інвестиційній сфері, надати можливість ефективного захисту інтересів українських 
експортерів на європейському ринку й водночас суттєво обмежити можливості 

захисту внутрішнього ринку України. Саме в цьому вбачаються основні потенційні 
можливості та ризики реалізації Угоди для України. 

У 2014–2015 рр. українські експортери мали змогу практично безмитно 
продавати свої товари на європейському ринку. Європейські ж компанії завозили в 
Україну товари, оплачуючи ввізне мито. За оцінками експертів , ці преференці ї  мали 

приносити Україні до 500 млн євро доходу в рік і зберігали для вітчизняних 
виробників більш вигідні умови конкуренції на внутрішньому ринку [1].  

З 1 січня 2016 р. має вступити в дію економічна частина Угоди, яка передусім 
пов‟язана із взаємним зниженням тарифних обмежень, наданням безмитного 
доступу в рамках квот. Україна та ЄС скасують імпортні мита на близько 97 % та 

96,3 % тарифних ліній, відповідно [6]. Однак, девальвація гривні вже радикально 
змінила цінові пропорції й для основної частини української продукції зниження 

ставки мита погоди не зробить. Значно важливішим завданням для України є 
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довгострокові чинники конкурентоспроможності, які пов'язані зі структурно-

технологічними особливостями вітчизняної економіки, її інституційною структурою, 
ефективністю державної політики.  

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 
форуму за 2015 р. Україна втратила 3 позиції й опустилась із 76-го (у 2014 р.) на            
79-те місце серед 140 країн світу [7]. Вже багато років поспіль рейтинг очолюють 

Швейцарія та Сінгапур. До десятки найконкурентноспроможніших увійшли також 
США, Німеччина, Нідерланди, Японія, Гонконг, Фінляндія, Швеція та 

Великобританія. Тому навіть отримавши спрощений доступ до європейського ринку 
можна сподіватися на вигоду від цього у випадку, коли наша продукція буде  там 
конкурентоздатною. 

 Зміцненню конкурентоспроможності національної економіки має сприяти  
розвиток вітчизняного підприємництва. Статтею 379 Угоди передбачено 

співробітництво сторін для впровадження стратегій розвитку малих і середніх 
підприємств (МСП) на принципах Європейської хартії малих підприємств, 
удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності МСП, впровадження 

досвіду інноваційного підприємництва [6]. Положення Угоди можуть бути   
використані для отримання фінансової та методичної допомоги щодо адаптації 

української системи звітності до європейських стандартів, уніфікації податкової та 
статистичної звітностей із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, що 
значно покращить умови взаємної торгівлі між Україною та ЄС . 

Угода має сприяти розвитку інноваційного підприємництва, яке є однією з 
важливих конкурентних переваг країн ЄС. Конкурентоспроможність МСП може бути 

покращена за рахунок поширення їх кластерної організації, оскільки кластери 
традиційно розглядаються у практиці ЄС як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності. Кластерна модель широко застосовується для організації 

інноваційного підприємництва. Спираючись на Угоду, Україна може звернутися за 
допомогою до ЄС для надання методичної підтримки реалізації виходу українських 

МСП на ринки ЄС, утворення експортних консорціумів, експортоорієнтованих 
кластерів, державних інституцій фінансової та організаційної підтримки експортерів [2]. 

З огляду на двосторонній напрям дії Угоди про зону вільної торгівлі існує 

загроза конкуренції на внутрішньому ринку товарів і послуг, оскільки ціни на 
імпортовані в Україну з ЄС товари, послуги, сировину зменшаться внаслідок 

скасування ввізних мит. Звісно, конкурентнопроможність країн ЄС є значно вищою, 
тому можна очікувати наплив європейських товарів і послуг на український ринок.  
Для пересічних громадян ця ситуація має бути виграшною, оскільки продукти й 

послуги мають бути якіснішими та дешевшими. Для держави й українським 
підприємствам ця ситуація буде загрозливою, оскільки наші товари та послуги через 

низьку конкурентоспроможність не будуть реалізована ні на європейському  ринку ні 
на внутрішньому.   

Для українських виробників Угода дає змогу зробити торгівлю на 

європейському ринку простішою та дешевшою. Після імплементації Угоди в Україні  
мають покращитися правила конкуренції, спростяться умови руху капіталів. 

Очевидно, що ці переваги мають сенс лише для підприємств, які працюють 
легально. Переваги Угоди можуть ще довго залишатися нереалізованими для 
українських підприємств, якщо вони будуть працювати, використовуючи тіньові 

схеми. На сьогодні близько 40 % економіки України працює в «тіні» [5]. Відсутність 
ефективних реформ в умовах воєнного конфлікту на Сході сприяє лише розвитку 

нових тіньових схем. 
Зміни у торгівлі між Україною та ЄС у результаті дії Угоди будуть поступовими 

й залежатимуть певним чином також від успіхів України в адаптації свого 
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законодавства до законодавства ЄС. Незважаючи на тарифну лібералізацію, 

перешкодою для виходу українських товарів на ринок ЄС залишаються саме 
нетарифні бар‟єри. Мається на увазі різниця у технічних регламентах, стандартах, 
системах оцінки відповідності, системах контролю якості та безпеки продукції, а 

також у підходах до функціонування ринку як такого. Тому Україна, насамперед,  
має привести свою систему технічного регулювання у відповідність до європейської. 

Це дасть змогу нашим підприємствам не витрачати час та кошти для проходження 
обов'язкової сертифікації на території ЄС, адже це можна буде робити в Україні.  

 За умовами Угоди між експортом тваринницької й промислової продукції є 

різниця. У випадках із продукцією тваринного походження українські виробники 
можуть експортувати до ЄС тоді, коли українські органи влади здатні перевіряти та 

засвідчувати відповідність продукції українських підприємств вимогам ЄС. До 
промислової продукції застосовується технічне законодавство, яке передбачає 
сертифікацію. Виробник промислової продукції може поїхати до ЄС й, пройшовши 

випробовування, отримати сертифікат відповідності, на основі якого наноситься 
маркування CE [4]. 

Конкурентоспроможність й успіх на європейському ринку буде залежати 
насамперед від самого підприємства чи конкретного приватного підприємця. 
Зростання кількості гравців на нашому ринку має сприяти підвищенню рівня його 

ділової культури, здатності до засвоєння нових знань та методів роботи, прозорій 
діяльності, вивченню англійської мови тощо. 

Вітчизняні виробники отримують унікальні можливості завдяки імплементації 
Угоди про асоціацію, але вони можуть бути реалізовані лише у випадку коли 
держава прикладе максимум зусиль щодо створення сприятливого бізнес-

середовища. Умови ведення бізнесу мають максимально сприяти його виходу з 
«тіні» та здійсненню зовнішньоторговельних операцій у легальний спосіб, оскільки 

від суто формальної їх адаптації до європейських стандартів  буде мало зиску як 
економіці, так і держбюджету. 

Угодою про асоціацію передбачено тісну економічну інтеграцію та програму 

реформ, які мають допомогти Україні удосконалити бізнесовий клімат країни, 
збільшити інвестиції, а також розв‟язати серйозні макроекономічні проблеми, з 

якими країна зіштовхнулася, а також надати Україні найкращу можливість стати 
справжньою європейською країною. Створення зони вільної торгівлі торкнеться, 
насамперед, експортерів української продукції, проте масштабна гармонізація 

законодавства, технічних регламентів, санітарних та фітосанітарних норм згодом 
стосуватиметься тих, хто продає продукцію навіть виключно на внутрішньому            

ринку [1]. 
Варто наголосити, що Угода передбачає чіткі строки, в рамках яких Україна 

повинна запроваджувати необхідні законодавчі та інституційні зміни, хід та 

ефективність яких прискіпливо моніторитимуть ЄС та міжнародні донори. 
Отже, Угода про політичну асоціацію й економічну інтеграцію між Україною та 

ЄС, в основі якої лежить зона вільної торгівлі – це лише інструмент, а ефективність 
його використання залежить від рівня державно-приватного партнерства та, 
безумовно, передбачає створення сприятливого бізнес -середовища, в якому вигоду 

отримають не лише європейські, а й наші вітчизняні підприємства та пересічні 
громадяни. 
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Актуальність теми дослідження полягає у стратегічній важливості 

Чорноморського регіону для реалізації національних інтересів України, а також 
необхідності активного співробітництво держави в межах цієї організації.  
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Метою роботи є дослідження особливостей діяльності України в ОЧЕС. Для 
досягнення поставленої мети розв‟язувалися такі завдання: 

– розглянути передумови та чинники співробітництва України в ОЧЕС; 

– визначити особливості та основні напрямки багатосторонньої співпраці 
країн ОЧЕС; 

– з‟ясувати перспективи реалізації національних інтересів України шляхом 
співпраці в Чорноморському регіоні. 

Результати дослідження. Україна реалізує свої національні інтереси шляхом 

міждержавного дво- та багатостороннього співробітництва, участі у різних 
міжнародних урядових та неурядових організаціях, таких як ООН, ОБСЄ, СНД, МВФ, 

ГУАМ, ЦЕІ, СОТ та ін. Аналіз існуючих наукових публікацій про європейський вектор 
зовнішньої політики показав, що поза увагою залишається ще одна важлива на 
сьогодні організація у геополітичній орієнтації України – Організація Чорноморського 

економічного співробітництва. Вона була утворена у 1999 р., трансформувавшись із 
міжурядового механізму співробітництва у повноцінну міжурядову регіональну 

організацію. Становленню її передувало утворення у 1992 р. Чорноморського 
економічного співробітництва, зафіксованого у Стамбульській декларації. ОЧЕС 
було створено з ініціативи Президента Турецької Республіки Т. Озала                                   

11  чорноморськими країнами для заохочення співробітництва в регіоні [2]. До 
організації увійшли 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, 

Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.  Створені та активно 
діють інституції ОЧЕС: Парламентська Асамблея (ПАЧЕС), Чорноморський банк 
торгівлі та розвитку (ЧБТР), Ділова рада (ДР ЧЕС) та Міжнародний центр 

чорноморських досліджень (МЦЧД). Ці органи діють згідно з принципами, 
викладеними у Стамбульській Декларації та Статуті ОЧЕС, і виконують свої функції 

відповідно до власних статутних документів. Задля налагодження більш тісної 
співпраці в рамках системи органів ОЧЕС проводяться періодичні координаційні 
наради за участю головуючої в організації країни та керівників секретаріатів 

згаданих структур [5].  
ОЧЕС створювалася для вирішення багатьох регіональних проблем, зокрема 

для виконання таких цілей:  
1) перетворення Чорного моря в територію миру, стабільності й процвітання 

завдяки розвитку дружніх і добросусідських відносин;  

2) розвиток економічного співробітництва між країнами-членами;  
3) поліпшення умов для підприємницької діяльності та стимулювання 

індивідуальних та колективних ініціатив підприємств і фірм;  
4) сприяння економічному співробітництву з урахуванням специфічних умов, 

інтересів та проблем країн-учасниць;  

5) розвиток всеохоплюючого багатостороннього та двостороннього 
чорноморського економічного співробітництва;  

6) оптимальне використання всіх можливостей для розширення та 
диверсифікації співпраці. [2] 

Активне співробітництво України в межах цієї організації зараз набуває 

особливої актуальності. У зв‟язку із системною кризою 2014–2015 рр., державі 
доцільно диверсифікувати зовнішню політику, розвивати нові вектори 

співробітництва. Україна розглядає співробітництво в рамках ОЧЕС як складову 
частину процесу загальноєвропейської економічної інтеграції та має намір сприяти 
тісній взаємодії ОЧЕС із Євросоюзом та іншими регіональними структурами. Для 

розширення зв‟язків України з країнами регіону та цією організацією існує низка 
об‟єктивних передумов. Серед них:  спільне історичне минуле країн-учасниць; 
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соціально-економічні чинники; політичні чинники; конфліктогенність регіону; 

культурно-релігійна неоднорідність. 
Особливе значення має спільне транзитне положення країн регіону, адже саме 

завдяки йому можна вирішити проблеми енергетичної безпеки України та посилити 
значення власної транспортної інфраструктури в регіоні. Географічне положення 
України об‟єктивно визначає необхідність проведення активного морського 

співробітництва, торгівлю, розбудову транспортної мережі. Адже транзитне 
положення на перетині морських шляхів із Азії до Європи робить Україну активним 

учасником морських перевезень і міждержавних відносин у Причорноморському 
регіоні [1].  

Географічна приналежність України до Чорного та Азовського морів має 

надзвичайно важливе геополітичне значення, оскільки в межах цього регіону 
розміщена пан‟європейська транспортна зона, а процес формування сучасних 

мереж транспортної інфраструктури й логістичної стратегії координації 
транспортних зв‟язків – так званої євро логістики, набув в ЄС особливого розвитку. 
Серед чотирьох пан‟європейських транспортних зон важливе місце посідає саме 

Чорноморська транспортна зона, в якій Україна, крім того, займає центральне 
положення. Саме тому співробітництво країн-учасниць ЧЕС відбувається на 

двосторонньому й багатосторонньому рівнях шляхом укладення двосторонніх і 
багатосторонніх угод з конкретних проектів. До пріоритетних проектів можна 
віднести створення транспортного коридору Європа–Кавказ–Азія (TRACECA), 

будівництво нафто- і газопроводів, таких як трубопровід Новоросійськ–Бургас–
Александрополіс, ділянки Баку–Батумі й Баку–Супса, здійснення інших 

комунікаційних проектів між Азією й Європою [3].  
Необхідність налагодження активного співробітництва України в ОЧЕС 

зумовлена тим фактом, що у рамках організації підписана низка документів про 

регіональне співробітництво країн-учасниць, серед яких: Угода між урядами про 
співробітництво у наданні надзвичайної допомоги та ліквідації надзвичайних 

ситуацій, що виникли внаслідок лих природного й техногенного характеру; Угода про 
співробітництво у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою; Меморандуми 
про взаєморозуміння у сприянні вантажним автоперевезенням у регіоні, з розвитку 

морських магістралей регіону ОЧЕС, про скоординований розвиток Чорноморського 
транспортного кільця швидкісних автомагістралей, про взаєморозуміння у 

співробітництві між дипломатичними академіями та інститутами при міністерствах 
закордонних справ країн-членів ОЧЕС. Підписані також Угода про спрощення 
візових процедур для підприємців та Угода про спрощення візового режиму для 

водіїв вантажного автотранспорту країн-членів ОЧЕС [4].  
Активна участь України у регіоні ОЧЕС впливає на досягнення її стратегічних 

інтересів в політичній, економічній і соціальній сферах.  Відповідно до Статуту 
країни-члени співпрацюють за такими напрямами: торгівля та економічний 
розвиток, фінанси та банківська діяльність, зв'язок, енергетика, транспорт, 

сільське господарство, охорона здоров'я та фармацевтика, охорона 
навколишнього середовища, туризм, наука й технології, співробітництво у сфері 

культури, обмін статистичними даними та економічною інформацією, 
співробітництво між митними органами, гуманітарні контакти, боротьба з 
організованою злочинністю тощо [4].   

Особливо важливою в умовах глобальної екологічної кризи є співробітництво 
країн-учасниць у сфері охорони навколишнього середовища. Адже, в регіоні 

сьогодні наявні такі проблеми, як значне забруднення прибережних територій 
України; забруднення прилеглих морських вод; високий уміст викидів в 
атмосферному повітрі;  розвиток евтрофікаційних процесів; втрата цілої низки 
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біологічних видів; скорочення рибних ресурсів; зниження рекреаційних 

можливостей; виникнення загроз здоров'ю населення [3].   
Висновки. Отже, зважаючи на  історичні, соціально-економічні, політичні та 

інші передумови співробітництва держав Чорноморського регіону, участь України в 
ОЧЕС є  об‟єктивним доповненням до її зовнішньополітичного курсу на 
євроінтеграцію. Розширення співробітництва та поглиблення зв‟язків між 

державами-членами організації набуває все більшої актуальності сьогодні, адже 
саме завдяки йому Україна може ефективно реалізувати власні національні 

інтереси в економічній, політичній, екологічній та енергетичній сферах.   
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Karpchuk N. Р. Communication Strategies of the European States in the Period of the 
European Community Establishment. In the course of the EU expansion its member-states 

have carried out different communication strategies aimed at the support of the eurointegration 
process by the citizens of the states. However, in the period of the establishment of the 
Community special broad measures to advertize the integration of the states were not conducted; 
at this stage the information support of the EEC creation was realized. The issues of unification 
were discussed by political elites, in Parliaments; media informed the citizens on political priorities 
set by the states‟ authorities. 

Key words: communication strategy, European Community, information support, 

information and communication campaign. 

 
Держави-засновниці ЄС зробили спробу посилити співпрацю та  інтеграцію між 

колись войовничими європейськими державами, спустошеними Другою світовою 

війною, наділивши їх спільною часткою у майбутньому інших. Нова Спільнота 
надала Німеччині, Нідерландам, Франції, Італії, Бельгії та Люксембургу новий старт 

для розвитку. У контексті європейської інтеграції України актуальним є досвід 
держав, які вже пройшли шлях взаємодії з громадськістю, щоб заручитися широкою 
підтримкою громадян євроінтеграційного курсу держав. Мета статті – дослідити 

особливості комунікаційних стратегій держав Європи у період створення та першого 
розширення Європейської Економічної Спільноти.  

 «Локомотивом» європейської інтеграції вважається Німеччина, у якій після 
Другої світової війни вбачали потенційного агресора для Європи. Основним 
меседжем для Німеччини стало зруйнувати образ агресора. Держава взяла активну 

участь у створенні Європейського Економічного Співтовариства й з самого початку 
просувала федеративну модель об‟єднання (митний, економічний та валютний 

союз), яка, незважаючи на опір супротивників поглиблення інтеграції, отримала 
подальший розвиток. Досвід Бельгії, Нідерландів та Люксембургу (створення 
Бенілюксу у вересні 1944 р.) був узятий за основу протягом переговорів про 

створення ЄЕС. Бенілюкс розглядався як «випробувальний майданчик» для 
інтеграції. Для Спільноти Бельгія стала країною, яка задавала темп інтеграції     
(pace-setter), оскільки пропонувала ідеї, що визначали тематику обговорень та 

порядок денний; вносила конкретні пропозиції, які просували монетарну інтеграцію; 
виконувала функції дипломатичного посередника у складних франко -німецьких 

відносинах, особливо у питаннях, що вимагали консенсусу [7]. Нідерланди 
виконували роль «воротаря» (gate-keeper) у визначенні політичних та економічних 
пріоритетів Спільноти [7]. Для Люксембурга членство в ЄЕС надало можливість 

підтримувати відкриті дружні стосунки з сусідами, гарантувати взаємне визнання 
інтересів та вирішувати повоєнні проблеми. З часу заснування Спільноти 

Люксембург був та залишається посередником та рушійною силою продукування 
нових ідей [6]. 

Постійний супротивник Німеччини протягом століть – Франція – в усі часи   

була переконана у своїй унікальній величі, ця ідея стала частиною національної 
політичної культури. Після Другої світової війни керівництво Франції побачило для 

себе шанс відродити втрачену велич. Інтеграційні процеси розглядалися 
французьким керівництвом як можливість відновити статус Франції як великої 
держави, причому не лише на міжнародній арені, а й в уявленнях самих французів. 

У своїй європейській політиці Ш. де Голль висував три лозунги: «Європа 
Батьківщин» – відображав його погляди на шляху європейського будівництва, 

відкидаючи ідеї наднаціональної федерації; «європейська Європа» – 
віддзеркалював прагнення звести до мінімуму участь США та СРСР у європейських 
справах; «Європа від Атлантики до Уралу» фіксував географічні рамки 

євроінтеграції [1]. Криза у стосунках Франції та ЄС наступила у 2005 р. з приводу 
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голосування за Конституцію Союзу. Однак навіть під час дійсно широкої та 

напруженої дискусії щодо Європейської Конституції питання бути чи не бути Європі 
взагалі не обговорювалося у Франції. Актуально важливим було питання «якою має 

бути Європа?» та гострота полеміки навколо нього зумовлена саме тим, що 
невіддільність майбутнього Європи від майбутнього Франції у більшості французів 
сумнівів не викликала. 

Італія просувала ідею економічної та політичної інтеграції. Ф. Даніелс вважає, 
що саме участь Італії в ЄЕС сприяла посиленню інтеграційних настроїв у Європі. На 

початку 1970-х рр. підтримка євроінтеграції в Італії була найвищою серед інших 
країн; широка громадськість підтримувала об‟єднання Західної Європи, посилення 
співпраці та розглядала інтеграцію як можливість отримати економічні здобутки [4].  

 У період першого розширення Спільноти уряди держав поступово розуміють 
необхідність впливу на широку громадськість, адже політична еліта – євроентузіасти 

та євроскептики – намагаються розділити суспільство.  
Сполучене Королівство мало дещо інший досвід після Другої світової війни 

(порівняно з Німеччиною та Францією), адже країна не була окупована й не зазнала 

ні фашистського, ні комуністичного режимів. Для Німеччини, Франції та Нідерландів 
нове об‟єднання ставало інструментом гарантування миру, тоді як в Об‟єднаному 

Королівстві така ідея була відсутня. У 1960-х рр. у Великобританії питання ЄЕС 
обговорювали лише уряд та державні службовці й воно не викликало зацікавленості 
широкої громадськості. Прихильники Спільного ринку загалом зверталися до 

політичної еліти держави, але противники Спільного ринку  взялися виступати в ід 
імені пересічних британців, апелюючи такими поняттями як «національна свобода», 

«втрата незалежності Британії», «міжнародний статус». У 1969 р. вони навіть 
розпочали кампанію «Safeguard Britain Campaign», мета якої –  зберегти політичну 
незалежність Британії та її роль у демократичних міжнародних організаціях. У 

відповідь уряд оприлюднив Білу книгу «Витрати й переваги вступу», де детально 
пояснював економічні аспекти об‟єднання, які в результаті й привели до вступу 

Об‟єднаного Королівства до ЄЕС у 1973 р . [8].   
Уряд Королівства постановив, що відповідальним за проведення інформаційних 

заходів у підтримці європейської інтеграції є Британський Європейський рух 

(організація, яку часто сприймали як об‟єднання «єврофанатів»; саме тому назву було 
змінено на «Британія в Європі»). Коли розпочався процес підготовки до референдуму, 

по всій країні було сформовано 374 місцеві групи для проведення агітації. Крім того, до 
проведення агітаційної кампанії за власний кошт та без реєстрації були залучені НУО, 
які реалізовували право свободи слова. Сумарно уряд виділив 250 тисяч фунтів на 

фінансування, оплачував випуск брошур, де прихильники та опоненти вступу могли 
презентувати свої погляди. Дозволено збір приватних коштів, але кожен приватний 

донор, чий внесок був більше 1000 фунтів, мав подавати офіційну інформацію про 
себе. За 6 місяців (період, протягом яких  здійснювали відповідну інформаційну 
діяльність) досягнуто значних змін у ставленні британців до євроінтеграційних 

процесів, яке традиційно було досить негативним [2, c. 138]. 
У 1972 р. 63,4 % громадян Данії проголосували за приєднання до Європейської 

Спільноти. Протягом попередніх десятиліть у суспільстві обговорювали різноманітні 
ідеї щодо майбутнього Данії в європейській політиці. У 1961 р. Данія розпочала 
переговори з ЄЕС про вступ, що започаткувало напружені політичні та правові 

дебати в парламенті. Однак парламентські обговорення завершили через 
призупинення переговорного процесу на початку 1963 р. З 1967 р. після провалу 

другого раунду переговорів і до початку 1970 р. громадяни Данії не знали, як 
голосувати, якщо б відбувся референдум про вступ до ЄС. На початку 1970 р. 
питання європейської інтеграції стає ключовою темою політичного порядку денного. 
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Однак, якщо до 1970 р. рівень підтримки громадянами євроінтеграції дорівнював      
50 %, то у 1970 р. він різко знизився (приблизно дорівнював 46 %). Партії, які 

підтримували інтеграційний процес, розпочинають переконувати громадян у 
необхідності вступу Данії до Спільноти, залучаючи мас-медіа [3]. Особливий акцент 
робився на економічній інтеграції та збереженні власної автономії. Як наслідок, 

данці погодилися на приєднання до ЄС. У 1973 р. у парламенті Данії (Folketing) було 
створено Комітет з європейських справ відразу після приєднання держави до ЄЕС, 

завдання якого – вивчати політику уряду Данії щодо ЄС.  
Хоча Ірландія подала заявку на вступ до ЄЕС ще у 1961 р., проте всередині 

країни це питання широко не обговорювалося. Лише у листопаді 1970 р. урядовці 

стурбувалися, що попри нарешті успішні переговори з ЄЕС, рівень підтримки інтеграції 
громадськістю є досить низьким. Уряд почав розглядати пабліситі ЄЕС як ключове 

питання. Політики наголошували на необхідності промов міністрів; буклетів, які б 
подавали інформацію з основних тем та роздавалися громадянам; статей у газетах та 
матеріальної підтримки журналістам, які пишуть про позитивні аспекти євроінтеграції. У 

1971 р. створено  інформаційну службу з питань ЄЕС при МЗС, мета якої  – надавати 
інформацію про справи в ЄЕС, здійснювати зв'язок із громадськістю, надавати 

допомогу у створенні буклетів про Спільний ринок. Основний акцент у інформаційній 
кампанії зроблено на негайних перевагах для сільського господарства Ірландії від 
вступу до ЄЕС та наступних здобутках для промисловості держави.  

Противники європейської інтеграції обрали своїм гаслом «Збережи Ірландію 
вільною. Проголосуй «Ні»», акцентуючи увагу на втраті суверенітету держави. Однак 

прем‟єр-міністр Ірландії звернувся до громадськості й заявив, що позиція опонентів 
інтеграції є нечесною та фальшивою, бо апелює суто до емоцій і не відповідає 
здоровому глузду [5]. Наслідком комунікаційних зусиль був результат референдуму у 

травні 1972 р.: 81,3 % громадян проголосували за вступ Ірландії до ЄЕС. 
Отже, держави-засновниці ЄЕС та держави, що приєдналися у період першого 

розширення, проводили комунікаційні кампанії з переконання громадян підтримати 

нове об‟єднання держав Європи. Комунікаційні стратегії залежали від міжнародного 
іміджу держав після Другої Світової війни, потужності опонентів та домінуючої думки 

у суспільстві. 
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Пальоха Н. М., Вознюк Є. В. Вплив феміністичних рухів на розвиток 

міжнародних відносин. У статті розкрито історію створення та поширення фемінізму y 

світi. Проаналізовано сучасні наукові теорії та течії дослідження фемінізму, а також 
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The term feminism can be used to describe a political, cultural or economic 
movement aimed at establishing equal rights and legal protection for women. Feminism 

involves political and sociological theories and philosophies concerned with issues of 
gender difference, as well as a movement that advocates gender equality for women and 

campaigns for women‟s rights and interests.  
Feminism has altered predominant perspectives in a wide range of areas within 

Western society, ranging from culture to law. Feminist activists have campaigned for 

women‟s legal rights (rights of contract, property rights, voting rights); for women‟s right to 
bodily integrity and autonomy, for abortion rights, and for reproductive rights (including 

access to contraception and quality prenatal care); for protection of women and girls from 
domestic violence, sexual harassment and rape; for workplace rights, including maternity 
leave and equal pay; against misogyny; and against other forms of gender-specific 

discrimination against women [3]. 
Several submovements of feminist ideology have developed over the years. 
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Anarcha-feminism combines anarchism with feminism. It generally views patriarchy 
as a manifestation of involuntary hierarchy. Anarcha-feminists believe that the struggle 
against patriarchy is an essential part of class struggle, and the anarchist struggle against 

the State. In essence, the philosophy sees anarchist struggle as a necessary component 
of feminist struggle and vice-versa.  

Socialist feminism connects the oppression of women to Marxist ideas about 
exploitation, oppression and labor. Socialist feminists think unequal standing in both the 
workplace and the domestic sphere holds women down. Socialist feminists see 

prostitution, domestic work, childcare and marriage as ways in which women are 
exploited by a patriarchal system that devalues women and the substantial work they do. 

Socialist feminists focus their energies on broad change that affects society as a whole, 
rather than on an individual basis. They see the need to work alongside not just men, but 
all other groups, as they see the oppression of women as a part of a larger pattern that 

affects everyone involved in the capitalist system. 
Marx felt when class oppression was overcome, gender oppression would vanish as 

well. According to some socialist feminists, this view of gender oppression as a sub-class 
of class oppression is naive and much of the work of socialist feminists has gone towards 
separating gender phenomena from class phenomena. Some contributors to socialist 

feminism have criticized these traditional Marxist ideas for being largely silent on gender 
oppression except to subsume it underneath broader class oppression [1].  

Radical feminism considers the male controlled capitalist hierarchy, which it 
describes as sexist, as the defining feature of women‟s oppression. Radical feminists 
believe that women can free themselves only when they have done away with what they 

consider an inherently oppressive and dominating patriarchal system. Radical feminists 
feel that there is a male-based authority and power structure and that it is responsible for 

oppression and inequality, and that as long as the system and its values are in place, 
society will not be able to be reformed in any significant way. Some radical feminists see 
no alternatives other than the total uprooting and reconstruction of society in order to 

achieve their goals. 
Over time a number of sub-types of Radical feminism have emerged, such as 

Cultural feminism, Separatist feminism and Anti-pornography feminism. Cultural feminism 
is the ideology of a «female nature» or «female essence» that attempts to revalidate what 
they consider undervalued female attributes. It emphasizes the difference between 

women and men but considers that difference to be psychological, and to be culturally 
constructed rather than biologically innate.  

Separatist feminism is a form of radical feminism that does not support heterosexual 
relationships. Its proponents argue that the sexual disparities between men and women 
are unresolvable. Separatist feminists generally do not feel that men can make positive 

contributions to the feminist movement and that even well-intentioned men replicate 
patriarchal dynamics [3].  

Liberal feminism asserts the equality of men and women through political and legal 
reform. It is an individualistic form of feminism, which focuses on women‟s ability to show 
and maintain their equality through their own actions and choices. Liberal feminism uses 

the personal interactions between men and women as the place from which to transform 
society. According to liberal feminists, all women are capable of asserting their ability to 

achieve equality, therefore it is possible for change to happen without altering the 
structure of society. Issues important to liberal feminists include reproductive and abortion 
rights, sexual harassment, voting, education, «equal pay for equal work», affordable 

childcare, affordable health care, and bringing to light the frequency of sexual and 
domestic violence against women [1]. 
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Black feminism argues that sexism, class oppression, and racism are inextricably 
bound together. Forms of feminism that strive to overcome sexism and class oppression 
but ignore race can discriminate against many people, including women, through racial 

bias. The Combahee River Collective argued in 1974 that the liberation of black women 
entails freedom for all people, since it would require the end of racism, sexism, and class 

oppression. One of the theories that evolved out of this movement was Alice Walker's 
Womanism. It emerged after the early feminist movements that were led specifically by 
white women who advocated social changes such as woman‟s suffrage. These 

movements were largely white middle-class movements and had generally ignored 
oppression based on racism and classism. Alice Walker and other Womanists pointed out 

that black women experienced a different and more intense kind of oppression from that 
of white women. 

Postcolonial feminists argue that oppression relating to the colonial experience, 

particularly racial, class, and ethnic oppression, has margi nalized women in postcolonial 
societies. They challenge the assumption that gender oppression is the primary force of 

patriarchy. Postcolonial feminists object to portrayals of women of non-Western societies 
as passive and voiceless victims and the portrayal of Western women as modern, 
educated and empowered. 

Postcolonial feminism emerged from the gendered history of colonialism: colonial 
powers often imposed Western norms on colonized regions. In the 1940s and 1950s, 

after the formation of the United Nations, former colonies were monitored by the West for 
what was considered «social progress». The status of women in the developing world 
has been monitored by organizations such as the United Nations. Postcolonial feminists 

today struggle to fight gender oppression within their own cultural models of society 
rather than through those imposed by the Western colonizers. 

Postcolonial feminism is critical of Western forms of feminism, notably radical 
feminism and liberal feminism and their universalization of fema le experience. 
Postcolonial feminists argue that cultures impacted by colonialism are often vastly 

different and should be treated as such [3]. Colonial oppression may result in the 
glorification of pre-colonial culture, which, in cultures with traditions of power stratification 

along gender lines, could mean the acceptance of, or refusal to deal with, inherent issues 
of gender inequality. Postcolonial feminists can be described as feminists who have 
reacted against both universalizing tendencies in Western feminist thought and a lack of 

attention to gender issues in mainstream postcolonial thought. 
Third-world feminism has been described as a group of feminist theories developed 

by feminists who acquired their views and took part in feminist politics in so-called third-
world countries. Although women from the third world have been engaged in the feminist 
movement, Chandra Talpade Mohanty and Sarojini Sahoo criticize Western feminism on 

the grounds that it is ethnocentric and does not take into account the unique experiences 
of women from third-world countries or the existence of feminisms indigenous to third-

world countries. This is strongly related to African feminism and postcolonial feminism. Its 
development is also associated with concepts such as black feminism, womanism, 
«Africana womanism», «motherism», «Stiwanism», «negofeminism», chicana feminism, 

and «femalism» [1]. 
Multiracial feminism (also known as «women of color» feminism) offers a standpoint 

theory and analysis of the lives and experiences of women of color. The theory emerged 
in the 1990s and was developed by Dr. Maxine Baca Zinn, a Chicana feminist and                
Dr. Bonnie Thornton Dill, a sociology expert on African American women and family.  

According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy, «Classical liberal or 
libertarian feminism conceives of freedom as freedom from coercive interference. It holds 
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that women, as well as men, have a right to such freedom due to their status as self-

owners». 
Since the 1980s, standpoint feminists have argued that feminism should examine 

how women‟s experience of inequality relates to that of racism, homophobia, classism 
and colonization. In the late 1980s and 1990s postmodern feminists argued that gender 
roles are socially constructed, and that it is impossible to generalize women‟s 

experiences across cultures and histories. 
Post-structural feminism, also referred to as French feminism, uses the insights of 

various epistemological movements, including psychoanalysis, linguistics, political theory, 
race theory, literary theory, and other intellectual currents for feminist concerns. Many 
post-structural feminists maintain that difference is one of the most powerful tools that 

females possess in their struggle with patriarchal domination, and that to equate the 
feminist movement only with equality is to deny women a plethora of options because 

equality is still defined from the masculine or patriarchal perspective.  
Postmodern feminism is an approach to feminist theory that incorporates 

postmodern and post-structuralist theory. The largest departure from other branches of 

feminism is the argument that gender is constructed through language.  
Ecofeminism links ecology with feminism. Ecofeminists see the domination of 

women as stemming from the same ideologies that bring about the domination of the 
environment. Patriarchal systems, where men own and control the land, are seen as 
responsible for the oppression of women and destruction of the natural environment. 

Ecofeminists argue that the men in power control the land, and therefore they are able to 
exploit it for their own profit and success. Ecofeminists argue that in this situation, women 

are exploited by men in power for their own profit, success, and pleasure. Ecofeminists 
argue that women and the environment are both exploited as passive pawns in the race 
to domination. Ecofeminists argue that those people in power are able to take advantage 

of them distinctly because they are seen as passive and rather helpless [1]. Ecofeminism 
connects the exploitation and domination of women with that of the environment. As a 

way of repairing social and ecological injustices, ecofeminists feel that women must work 
towards creating a healthy environment and ending the destruction of the lands that most 
women rely on to provide for their families. 

From the 1960s on the women‟s liberation movement campaigned for women‟s 
rights, including the same pay as men, equal rights in law, and the freedom to plan their 

families. Their efforts were met with mixed results. Issues commonly associated with 
notions of women's rights include, though are not limited to: the right to bodily integrity 
and autonomy; to vote (universal suffrage); to hold public office; to work; to fair wages or 

equal pay; to own property; to education; to serve in the military; to enter into legal 
contracts; and to have marital, parental and religious rights. 

In the USA, the US National Organization for Women (NOW) was created in             
1966 with the purpose of bringing about equality for all women. NOW was one important 
group that fought for the Equal Rights Amendment (ERA). This amendment stated that 

«equality of rights under the law shall not be denied or abridged by the United States or 
any state on account of sex». But there was disagreement on how the proposed 

amendment would be understood. Supporters believed it would guarantee women equal 
treatment. But critics feared it might deny women the right be financially supported by 
their husbands. The amendment died in 1982 because not enough states had ratified it. 

ERAs have been included in subsequent Congresses, but have still failed to be         
ratified [1]. 

The Women‟s Liberation Movement was criticized by some feminists for its 
exclusion of nonwhite, working class women. Although the omission wasn‟t intentional, 
this fracture spurred the rise of black feminism. Since Women‟s Lib platforms focused 
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solely on gender without the context of race and class, they weren‟t entirely relevant to all 
black women. The struggle of black feminist Bell Hooks between choosing to affiliate with 

the male-led Black Power Movement or the white female-led Women‟s Liberation 
Movement exemplifies the phi losophies behind black feminism. In response, some black 
feminists formed their own groups, such as the National Black Feminist Organization and 

the National Alliance of Black Feminists. 
In the final three decades of the 20th century, Western women knew a new freedom 

through birth control, which enabled women to plan their adult lives, often making way for 
both career and family. The movement had been started in the 1910s by US pioneering 
social reformer Margaret Sanger and in the UK and internationally by Marie Stopes.  

The United Nations Human Development Report 2004 estimated that when both 
paid employment and unpaid household tasks are accounted for, on average women 

work more than men. In rural areas of selected developing countries women performed 
an average of 20 % more work than men, or an additional  102 minutes per day. In the 
OECD countries surveyed, on average women performed 5 % more work than men, or  

20 minutes per day. At the UN‟s Pan Pacific Southeast Asia Women‟s Association 21st 
International Conference in 2001 it was stated that «in the world as a whole, women 

comprise 51 % of the population, do 66 % of the work, receive 10 % of the income and 
own less than one percent of the property». 

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW) is an international convention adopted by the United Nations General 
Assembly. Described as an international bill of rights for women, it came into force on          

3 September 1981 [4]. Several countries have ratified the Convention subject to certain 
declarations, reservations and objections. Iran, Sudan, Somalia, Qatar, Nauru, Palau, 
Tonga and the United States have not ratified CEDAW.  

The appearance of the women‟s movement in the United States is usually dated to 
the Seneca Falls Convention of 1848. In Britain a number of women‟s pressure groups 

appeared in 1858 known as «the Ladies of Langham Place» [2]. Denmark had a 
Women‟s Association by 1871, Sweden – an Association for Married Women by 1873, 
Norway – an Association for the Promotion of Women‟s Interests by 1884 and Finland a 

Women‟s Association in the same year. 
These organisations shared several features. First, they were largely drawn from 

middle-class women in the early period. Second, although they maintained women-only 
organisations, they co-operated closely with men to achieve their goals. On the other 
hand the fortunes of feminism were obviously affected, favourably and adversely, by 

factors peculiar to each country. In Finland and Norway, for example, female 
emancipation benefited enormously by association with a broader struggle for self-

determination [4].  
Therefore we can conclude that feministic movement is differ from gender equality 

struggle and has widely spread influence into developing of the countries and 

organizations. It‟s become a scientific movement with different scientific theories and 
representatives from mostly every country of the world. Its grate impact into the 

international relations is visible in the practical application of knowledge, namely the 
establishment and functioning of feministic organizations and conferences worldwide.  
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Європейський Союз є одним із ключових гравців на міжнародній екологічній 

арені. Він дедалі активніше формує міжнародний екологічний порядок денний і 
вважається взірцем у сфері екологічного права. Спільний План дій Україна–ЄС 

містить низку завдань, що передбачають кроки до створення умов належного 
врядування у сфері охорони навколишнього середовища, попередження погіршення 
екологічного стану й розширення співробітництва між Україною та Європейським 

Союзом із цих питань.  
ЄС та Україна налагодили співпрацю у сфері зміни клімату. Спільна робоча 

група створена у 2002 р. вивчає шляхи подальшого розширення співпраці у таких 

галузях, як упровадження Кіотського протоколу, розробка засад на період після  
2014 р., торгівля емісіями; обмін інформацією про заходи, які вживають Україна та 

ЄС щодо запобігання зміні клімату; підтримку уряду України з намірів розробки 
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Національної стратегії з протидії глобальним змінам клімату та пом‟якшення їх 

впливу; використання досвіду ЄС у цій сфері з метою створення необхідних 
інститутів і систем, передбачених Рамковою конвенцією ООН «Про зміни клімату» 

(1992 р.) і Кіотським протоколом до неї; розгляд ініціатив щодо заходів боротьби із 
глобальним потеплінням [1]. 

Тісне співробітництво у сфері ефективності використання енергії, яке 

відбувається в рамках Меморандуму про порозуміння щодо співпраці в енергетичній 
сфері між ЄС та Україною, де викладені пропозиції щодо активізації подальшої 

роботи у просуванні відновлювальних джерел енергії та вирішенні проблем, 
пов‟язаних зі зміною клімату. 

Базовим документом двостороннього співробітництва y природоохоронній 

сфері є Угода «Про партнерство і співробітництво» (УПС) між Україною і 
Європейським Союзом від 16 червня 1994 р., а саме ст. 63 (1), метою якої є спільна 

боротьба учасників угоди з погіршенням стану довкілля. В її межах охоплюються 
такі питання, як моніторинг рівнів забруднення та оцінку стану природного довкілля, 
систему інформації про стан довкілля, боротьбу із локальним, регіональним і 

транскордонним забрудненням атмосферного повітря та води,  екологічно безпечне 
й ефективне виробництво та використання енергії, безпека підприємств, зменшення 

обсягів, утилізація та безпечне знищення відходів,  захист лісів,  збереження 
біологічної розмаїтості, раціональне використання біологічних ресурсів та 
управління ними тощо. 

Формування й запровадження національної стратегії екологічної політики 
випливає з низки міжнародних зобов‟язань України. Складна екологічна ситуація в 

країні, а також відсутність комплексного документу, що містив би цілі й пріоритетні 
завдання з охорони довкілля з врахуванням нових суспільно-політичних та 
соціально-економічних реалій усередині держави пояснюють нагальність та 

необхідність виконання .  
Природоохоронна співпраця України та ЄС передусім відбувається у рамках 

Підкомітету з питань транспорту та енергетики, співробітництва у цивільному та 
ядерному секторі, охорони природного довкілля, освіти, навчання і технологій.  

Одним із важливих елементів інтеграції України до ЄС є приведення у 

відповідність до вимог та стандартів права законодавства держави, через його 
адаптацію. Вона  полягає у поетапному прийнятті та впровадженні нормативно-

правових актів України, розроблених із урахуванням вимог ЄС, зокрема й в 
екологічній сфері. Наша держава керується положеннями ст. 51 УПС від 14 червня 
1994 р., відповідно до якої, вона взяла на себе зобов‟язання вживати заходів для 

забезпечення того, щоб національне законодавство поступово було приведене у 
відповідність до законодавства ЄС.  

На шляху адаптації вітчизняного екологічного законодавства до норм 
організації виділяють три основні елементи: 1) транспонування – наближення або 
зміна національних законодавчих актів, що регулюють використання природних 

ресурсів й охорону природи, а також правила юридичної процедури у такий спосіб, 
щоб вимоги відповідних законів ЄС були повністю введені в систему законодавства 

України; 2) реалізація – призначення відповідних інститутів, виділення бюджетного 
фінансування, необхідного для введення в дію законів і постанов; 3) здійснення 
правоохоронних дій – впровадження відповідних заходів контролю належним 

дотриманням природоохоронного законодавства у повному обсязі, й здійснення 
санкцій за його порушення [7].  

У межах зазначеного процесу адаптації Міжвідомча координаційна рада з 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 2001 р. 
затвердила орієнтовний перелік правових актів ЄС, з якими має бути узгоджене 
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екологічне законодавство нашої держави: 56 документів у сфері охорони довкілля, що 

стосувалися захисту водних ресурсів, флори та фауни, ґрунтів, контролю генетично 
модифікованих організмів, оцінки шкідливого антропогенного впливу на довкілля, 

правил поводження з небезпечними відходами, запобігання забрудненням тощо.  
В напряму адаптації законодавства до стандартів ЄС працює Міністерство 

екології та природних ресурсів України. Позитивним кроком можна назвати Наказ  

№ 571 «Щодо підготовки Базового плану адаптації екологічного законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу (юридичні аспекти)» виданий           

26 грудня 2011 р. У 2008 р. між Міністерством екології та природних ресурсів 
України та Єврокомісією розпочато переговори щодо створення Регіонального 
екологічного центру в нашій державі (РЕЦ-Україна). 

Метою створення РЕЦ-Україна є надання допомоги у вирішенні екологічних 
проблем в Україні та сусідніх державах, забезпечуючи екологічні права людини та 

створюючи умови для існування безпечного довкілля; розвиток вільного обміну 
інформацією щодо навколишнього природного середовища та розповсюдження 
такої інформації між усіма зацікавленими сторонами; сприяння участі громадськості 

в процесі прийняття рішень щодо захисту навколишнього природного середовища, 
а, отже, й розвиток громадянського суспільства. 

ЄК було прийнято рішення про розширення співробітництва з Україною, а саме 
здійснення співробітництва через програму бюджетної підтримки екологічного 
сектору. Необхідною умовою для забезпечення можливості вживати заходів із 

метою реалізації такої підтримки є схвалення та реалізація Україною Національної 
стратегії з питань навколишнього природного середовища на період до 2020 р., 

Національного плану дій із питань навколишнього природного середовища на 
2009‒2013 рр. 

За підсумками 18 конференції сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату 

Україна отримала можливість перенести частину своєї квоти викидів, яка не була 
використана в перший період зобов‟язань. Однак, потенційні значні покупці 

надлишків українських квот – Австралія, ЄС, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, 
Швейцарія, Японія – відмовилися від їх купівлі. Основною проблемою залишається 
відсутність довіри з боку світового співтовариства. Відповідно до нових зобов‟язань, 
викиди України протягом 2013–2020 рр. повинні бути в середньому на 24 % 

меншими, порівняно з 1990 р. [4]. 

Україна активно долучається до екологічних програм ЄС. У 1993 р. приєдналася 
до процесу «Довкілля для Європи» та взяла участь у Конференції на рівні міністрів у 
Люцерні (Швейцарія). Прийнята на конференції «Програма охорони довкілля для 

Центральної та Східної Європи» була використана Україною для ухвалення її 
Національного Плану заходів щодо навколишнього середовища. Провідною ідеєю 

процесу є інтеграція екологічної політики з політикою державного управління [6]. 
Створення механізмів ефективної дії еколого-правових норм тісно пов‟язане із 

засобами юридичної відповідальності за порушення вимог екологічного 

законодавства. За екоправопорушення в Україні застосовуються чотири види 
юридичної відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, майнова. 

Якщо говорити про відповідальність за порушення екологічного законодавства у ЄС, 
то у травні 2008 р. Європейський Парламент та Рада прийняли законопроект щодо 
гармонізації екологічного законодавства держав-членів, який, по-перше, містить чітке 

визначення змісту тяжкого екологічного злочину, а, по-друге, зобов‟язує національні 
уряди притягувати тих, хто вчинив такий злочин, до кримінальної відповідальності. 

До переліку тяжких екологічних злочинів увійшли, зокрема, радіаційне 
забруднення повітря, ґрунту або води; порушення правил утилізації відходів, 
виробництва, перевезення та зберігання ядерних матеріалів; знищення видів фауни 
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та флори, що знаходяться під охороною, або володіння ними; руйнування 

природного середовища у межах природоохоронних територій; виробництво та 
розповсюдження речовин, що призводять до руйнування озонового шару планети. 

На сьогодні всі держави-члени застосовують кримінальне покарання щодо 
порушників екологічного законодавства [7].  

Наступним важливим кроком ЄС стало створення «Європейського Інструменту 

сусідства та партнерства» у 2007 р. шляхом об‟єднання програми TAC ІS та супутніх 
програм технічної допомоги. У перспективі для України цей інструмент має також 

важливе значення, оскільки передбачає надання допомоги у сумі 494 млн євро.  
22 листопада 2010 р. був підписаний «Протокол до Угоди про партнерство і 

співробітництво про доступ України до програм ЄС», згідно з яким Україна отримала 

доступ до нових форм допомоги ЄС, а саме: «TA ІEX» і «twіnnіng». Програма 
«TAІEX» – це спеціальний механізм, який застосовується країнами-кандидатами для 

ефективного просування перед вступними переговорами: експертні консультації та 
надання підтримки з метою здійснення реформ у сфері адаптації законодавства. 
Відповідно до проекту «twіnnіng» передбачається надання технічної й експертної 

допомоги як із боку ЄС, так й окремими його державами-членами.  
Сучасним інструментом допомоги став «Інвестиційний механізм сусідства» та 

«Механізм підтримки державного управління». Чітко простежується тенденція до 
зростання обсягів технічної допомоги з боку ЄС, зокрема із започаткуванням 
політики Східного партнерства у 2009 р. Окрім цього, існує низка інших проектів, 

таких як «Правові студії», «Управління стандартами у сфері охорони навколишнього 
природного середовища на підприємствах», «Розробка стратегії гармонізації 

правової бази поводження з відходами на державному й регіональному рівні зі 
стандартами Європейського Союзу» тощо [2].  

21 грудня 2010 р. Верховна Рада України прийняла закон «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.». Цей 
важливий політичний документ визначає мету та принципи національної екологічної 

політики, її стратегічні цілі та завдання, а також інструменти реалізації національної 
екологічної політики. Успішна інтеграція України в європейські структури 
залежатиме саме від ефективної реалізації прийнятих нею законів, зокрема в 

екологічній сфері [5].  
Адаптація екологічного законодавства України до стандартів ЄС, що налічує 

понад 200 директив, які регулюють стан навколишнього середовища, а також 
нормотворче супроводження його впровадження на національному рівні, вимагає 
високого професійного рівня експертів-юристів, економістів та профільних 

спеціалістів із глибоким знанням європейського права та тісними контактами у 
відповідних колах в інституціях та державах-членах ЄС. Крім цього, практичне 

впровадження директив вимагає значних капіталовкладень. Згідно із підрахунками 
європейських експертів, виконання екологічних стандартів ЄС країнами останньої 
хвилі розширення коштувало в середньому 1 тис. євро на душу населення  залежно 

від стартових умов країни.  
Висновки. Отже, співпраця України та країн Європейського Союзу у сфері 

екологічної політики є досить плідною та ефективною. Кількість екопрограм та інших 
механізмів допомоги для подальшого покращення екологічного стану держави, а 
також для інтенсивнішого просування в євроінтеграційному напрямку збільшилося 

та посилилося. Зрозуміло, що процес адаптації законодавства України до вимог ЄС 
є досить складним, хоча чітко простежується тенденція збільшення його 

фінансування та надання експертної  й технічної  допомоги не лише від організації, 
а й окремими її державами-членами.  
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Актуальність теми дослідження. Відносини з Китаєм займають одне з 

найважливіших місць у російській політиці. Це зумовлюється географічною 
близькістю, місцем КНР у світовій економіці та її потенціалом, її впливом на 

міжнародну обстановку тощо. На нинішньому етапі відносини з Китаєм набувають 
ще більшого значення для Москви, яка потрапила під дію міжнародних санкцій і 
розглядає Китай як країну, що може допомогти їй розв‟язати низку проблем, що 

виникли в економічній, зовнішньополітичній та інших сферах.  
Мета дослідження полягає у характеристиці відносин Китаю та Росії у 

політичній сфері у період із 1991 р. до сьогодення.  
Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань:  

‒ визначення етапів політичного співробітництва між Росією та Китаєм;  

‒ характеристика співробітництва між РФ та КНР у межах регіональних 
міжнародних організацій, зокрема, Шанхайської організації співробітництва;  

– виділення ключових проблем, що виникають у російсько-китайських на 
сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. У 1991 р. відбувся розпад Радянського Союзу, 

а його правонаступницею стала незалежна Росія. Міжнародне співтовариство 
висловлювало сумніви з приводу майбутнього російсько-китайських відносин. 

Зокрема, набула поширення думка, що через різницю в ідеології й суспільному ладі 
двох країн настане охолодження або навіть розрив двосторонніх відносин. Однак 
сучасні політичні відносини Росії та Китаю спростовують відповідні прогнози: 

російсько-китайські відносини продовжують розвиватися. 
Відповідно до особливостей політичного співробітництва Росії та Китаю, 

починаючи з 1990-х рр., відносини між країнами можна умовно розділити на п‟ять 
етапів.  

Протягом першого етапу, який тривав із 1991 до 1993 рр., Росія та Китай 

розглядали один одного як дружні країни та визнавали необхідність становлення 
партнерських відносин. Взаємовідносини в політичній сфері розвивалися повільно, 

що було обумовлено відсутністю в російської політичної еліти чіткої програми дій у 
будь-якому зовнішньополітичному напрямі, включаючи й відносини з Китаєм. Окрім 
цього, на початку 1990-х рр. Москва очікувала на становлення ліберальних відносин 

із країнами Заходу. Зокрема, зовнішньополітичний курс Росії передбачав 
якнайшвидше включення держави в політичні й економічні структури західних країн 

та налагодження стратегічних відносин із США. У зв‟язку з цим, російське 
керівництво прагнуло довести, що держава відмовилася від комуністичного режиму 
[4]. Як наслідок, становлення російсько-китайських політичних відносин відійшло на 

задній план. Разом із тим, керівництво Китаю також висловлювало невизначеність 
політичного курсу стосовно РФ. Це прояснювалося тим, що розпад радянської 

системи став неочікуваним процесом для Китаю. Як наслідок, політичні відносини 
між країнами протягом першого етапу переважно обмежувалися декларативними 
заявами, що переважно підкреслювали необхідність розширення взаємовигідного 

співробітництва.  
Початок політичних відносин Росії та Китаю ознаменував візит Голови КНР 

Цзянь Цземіня до Росії у вересні 1992 р. У ході візиту було підписано Декларацію 
про довгостроковий розвиток двосторонніх зв‟язків, Протокол про торгівлю та 
економічне співробітництво та Угоду про мирну співпрацю. Китайська сторона 

охарактеризувала стан відносин між країнами як налагодження конструктивного 
партнерства [4]. У грудні 1992 р. відбувся візит Б. Єльцина до КНР. Під час візиту 

було підписано 24 документи, що регулювали відносини між країнами в політичній 
та економічній сферах, а також укладено спільну заяву про взаємовідносини між 
КНР та Росією.  
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На другому етапі, з 1994 до 1995 рp., між Росією й Китаєм складаються 

відносини конструктивного партнерства. Російське керівництво визначило 
необхідність будівництва багатополярної системи міжнародних відносин. Як 

наслідок, виникла необхідність поглиблення відносин із КНР [7].  
Третій етап, що розпочався із 1996 p., характеризується становленням 

відносин стратегічного партнерства. Під час російсько-китайського саміту в Пекіні 

1996 р., лідери двох країн озвучили спільну заяву, в якій визначили відносини між 
державами як стратегічні [8]. Незважаючи на декларативний характер заяви, країни 

висловили готовність активізувати співробітництво не лише на двосторонньому, а й 
на регіональному рівнях. У 1998 р. Росія за підтримки Китаю вступила до організації 
Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Як наслідок, Росія отримала можливість 

бути присутньою як повноправний учасник консультацій щодо розвитку Азіатсько-
Тихоокеанського регіону.  

Протягом 1999 р. країни провели низку переговорів, що стимулювало розвиток 
подальшого співробітництва, насамперед, в економічній сфері. Дотримання 
принципу стратегічного партнерства стимулювало розвиток двосторонніх відносин у 

багатьох сферах: був створений механізм спілкування на вищому рівні; вирішена 
більша частина історичних проблем, що стосуються врегулювання прикордонних 

суперечок; посилено координацію у сфері міжнародних відносин; відбулося 
розширення економічного співробітництва тощо. Все це зумовило поглиблення 
політичної довіри. 

Четвертий період відносин між країнами розпочався на початку ХХІ ст., зі 
зміною політичного керівництва. У 2000 р. президентом Російської Федерації став   

В. Путін. Як наслідок, стратегічне партнерство між двома країнами отримало 
подальший розвиток. Поглиблення двостороннього співробітництва розглядалось 
обома країнами як умова зміцнення власних позицій на регіональному та 

глобальному рівнях. 
На запрошення В. Путіна тодішній Голова КНР Цзян Цземінь 15‒18 липня         

2001 p. відвідав Росію з офіційним візитом. Керівники двох країн підписали Договір 
про добросусідство, дружбу й співробітництво між Російською Федерацією та 
Китайською Народною Республікою, який створив додаткові можливості для 

подальшого зміцнення відносин між двома країнами шляхом наповнення їх новим 
змістом і виведення на якісно новий рівень [2].  

У 2003 р. новим Головою КНР став Ху Цзіньтао, який у травні того ж року, на 
запрошення В. Путіна, вперше відвідав Росію з офіційним візитом. Глави двох 
держав під час зустрічі обговорили розвиток двосторонніх відносин за останнє 

десятиліття, визначили їх проблемні аспекти та перспективи [9].  
У 2005 р. президент РФ В. Путін і Голова КНР Ху Цзіньтао підписали спільну 

декларацію Росії та Китаю «Про міжнародний порядок у XXI столітті» [10]. Росія й 
Китай прийшли до широкого консенсусу щодо найбільш значущих питань російсько-
китайських відносин.  

У березні 2006 р. відбувся офіційний візит В. Путіна до Китаю. Цей візит 
ознаменував значний крок у розвитку російсько-китайського співробітництва. 

Зокрема, відбулися зрушення у поглибленні співробітництва в економічній сфері [1]. 
Президент Росії висловив готовність розпочати проекти з будівництва двох 
газопроводів із Сибіру до Китаю. Відповідно до Концепції зовнішньої політики 

Російської Федерації, Росія прагне до розвитку взаємовигідного співробітництва з 
Китаєм за всіма напрямами. Головним завданням залишається проведення 

масштабів економічної співпраці  відповідно до рівня політичних відносин.  
Важливим етапом становлення відносин між країнами стало вирішення 

прикордонного питання. Проблеми прикордонного розмежування на всій 
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протяжності кордону, які тривалий час залишалися причиною розбіжностей, 

значною мірою були вирішені на основі принципів міжнародного права. Зокрема, 
міністр закордонних справ Росії С. Лавров та глава МЗС КНР Ян Цзечи у липні      

2008 р. підписали додатковий протокол-опис лінії російсько-китайського кордону в її 
східній частині. Таким чином, було завершено юридичне оформлення спільного 
кордону. Угода про російсько-китайський кордон визначає лінію його проходження в 

районі острова Великий у верхів‟ях річки Аргунь (Читинська область) і території 
островів Тарабаров і Великий Усурійський на річці Амур [6]. На користь КНР 

відійшли території загальною площею 337 км2. Відповідні поступки підтвердили 
слабкість позицій Російської Федерації на Далекому Сході.  

Незважаючи на те, що російське керівництво впевнено заявляло, що всі 

територіальні суперечки між РФ і КНР врегульовано, у серпні 2012 р. Пекін знову  
заявив про свої претензії до Москви. Заяви Китаю стосуються лише 17 га території 

РФ у Республіці Алтай, однак, показовим є сам факт відновлення суперечок за 
прикордонні землі. Таким чином, територіальні розбіжності між Росією й Китаєм ще 
стануть предметом відкритого диспуту в майбутньому [5].  

З 26 по 28 вересня 2010 p. тогочасний президент Російської Федерації 
Д.А. Медведєв на запрошення Голови КНР Ху Цзіньтао відвідав Китай з офіційним 

візитом. Глави двох країн опублікували спільну заяву Російської Федерації та 
Китайської Народної Республіки про всебічне поглиблення російсько-китайських 
відносин партнерства й стратегічної взаємодії. У цьому документі глави держав 

дали високу оцінку значного прогресу, досягнутого за останні роки в усіх сферах 
співробітництва.  

16 червня 2011 p. в Москві було підписано спільну заяву РФ та КНР щодо 
ситуації в світі й основних міжнародних питань [11]. 17 липня 2011 p. Ху Цзіньтао й 
Дмитро Медведєв опублікували Спільну заяву у зв‟язку з 10 -річчям Договору про 

добросусідство, дружбу й співробітництво між КНР та РФ [12]. 
П‟ятий етап розвитку російсько-китайських відносин у політичній сфері 

розпочався у 2012 р. після повернення В. Путіна на посаду президента РФ. Цей 
період характеризується значною економізацією політичних відносин двох держав. 
Незважаючи на проголошений президентом Росії у 2012 р. розворот на Схід, у 

деяких сферах співпраця з Пекіном зберігала негласні обмеження: були заморожені 
плани спільних інфраструктурних проектів у Примор‟ї, лімітувалося присутність 

китайського бізнесу в Сибіру й на Далекому Сході, компанії Піднебесної не 
допускалися до сировинних активів і підрядних робіт на великих будівництвах. 
Також китайцям не вдавалося отримати часток ні в одному великому газовому 

родовищі, бюрократичні перепони виникали на шляху створення спільних 
підприємств у машинобудуванні [5].  

Коли після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі відносини Росії із 
Заходом різко погіршилися, Москва переглянула свій підхід до вибудовування 
діалогу з Піднебесною. Візит російського президента в Шанхай у травні 2014 р. 

приніс близько 40 угод, головним з яких став контракт між «Газпромом» і 
Китайською національною нафтогазовою корпорацією про постачання 38 млрд 

кубометрів газу на рік у Китай газопроводом «Сила Сибіру». Загальний обсяг цієї 
угоди, розрахованої на 30 років, досяг 400 млрд доларів. Однак, із моменту 
оголошення дві країни не змогли домовитися про авансові платежі від Китаю як 

можливого джерела фінансування на 55 млрд доларів. План Москви з будівництва 
іншого газопроводу із Західного Сибіру в Китай зіткнувся із холодним прийомом у 

Пекіні. Маршрут є пріоритетом для Кремля, тому що він з‟єднав би головні газові 
родовища Росії з китайським ринком, зменшуючи залежність від Європи, де 
політичний тиск знижує попит. Аналітики не бачать у Китаї ентузіазму для 
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будівництва трубопроводу, тому що він перетне кордон за тисячі кілометрів від його 
промислових центрів. 

Під час візиту китайського лідера до Москви у травні 2015 р., Росія погодилася 

долучитися до економічного простору «Шовкового шляху» – конкурента ЄврАзЕС, 
економічного союзу, який багато років поспіль намагався вибудувати В. Путін. Хоча, 

ще на початку 2015 р. російська сторона не виявляла бажання приєднуватися до 
китайського проекту, але, у зв‟язку із посиленням тиску з боку західних держав, 
кардинально змінила позицію. 

У 2015 р. обсяг російсько-китайської торгівлі впав приблизно на 30 %. Західні 
санкції змусили В. Путіна шукати підтримки свого східного сусіда, але у Китаю зараз 

свої економічні проблеми, й, на додачу, китайські інвестори стурбовані жорсткою 
системною економічною й політичною кризою у самій Росії [13].  

Особливе місце в політичному співробітництві між Китаєм та Росією займає 

діяльність держав у Шанхайській організації співробітництва (ШОС). На сучасному 
етапі й Москва, й Пекін намагаються зайняти домінуючу позицію в ШОС: Китай – 

шляхом посилення свого фінансового впливу в ШОС, Росія – за рахунок 
формування Євразійського союзу.  

Створення ШОС не виправдало сподівань Росії. Замість забезпечення 

альтернативи НАТО, Шанхайська Організація Співробітництва перетворилась в 
ефективний інструмент КНР, що гарантує присутність Китаю в країнах Центральної 

Азії. Зокрема, енергетичні та транспорті проекти КНР у країнах регіону вже призвели 
до підриву економічної та політичної бази регіональних ініціатив Російської 
Федерації. Наприклад, Казахстан, будучи членом Митного союзу має не менш, а то 

й більш тісні торговельно-економічні зв‟язки з Китаєм. Зокрема, обсяги китайських 
інвестицій у Казахстан перевищують розміри фінансових вкладів із боку Росії. 

Подібна ситуація спостерігається у відносинах Китаю з іншими країнами 
Центральної Азії та колишнього Радянського Союзу. Таким чином, Китай витісняє 
Росію з пострадянського простору та гальмує інтеграційні процеси ініційовані 

Росією, серед яких створення Євразійського Союзу як головного геополітичного 
проекту Росії. 

Крім цього, Росія та Китай залишаються конкурентами у питанні проведення 
нових транспортних коридорів від Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Центральної 
Азії до Європи. Росія зацікавлена у створенні Транссибірської магістралі та 

Північного морського шляху, а КНР – у побудові так званого «Нового Шовкового 
шляху». Як наслідок, анексія Криму Росією зірвала українсько-китайську угоду щодо 

спорудження Китаєм глибоководного порту в Євпаторії як частини 
трансконтинентального проекту, що має негативний вплив на російсько-китайські 
відносини [13]. 

Зовнішньополітичні цілі китайського уряду розходяться із позицією Росії. Так, 
показником складності відносин Росії й Китаю стало голосування в ООН щодо кризи 

в Україні. Китай утримався та не підтримав Росію. Це означає, що Росія не займає 
головну позицію в пріоритетах Китаю. Аналіз офіційних заяв Китаю та повідомлень 
преси стосовно України свідчить, що Китай намагається займати компромісну 

позицію, не критикуючи при цьому дії Росії безпосередньо. Позиція Китаю стосовно 
України – результат складних відносин між Китаєм, Росією та Сполученими 

Штатами. Зокрема, Китай висловив свою повагу до територіального суверенітету 
України та невтручання в її внутрішні справи. Міністерство закордонних справ та 
представник Китаю в ООН Лю Цзеі висловив занепокоєння кризою та закликав усі 

сторони дотримуватися норм міжнародного права. Одночасно, китайське видання 
«Хуаньцю Шибао» зазначало, що пріоритет Китаю – не залишати Росію без 
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підтримки. Таким чином, утримання від голосування по питанню України можна 
розглядати як демонстрацію лояльності щодо позицій Росії.  

Висновки. Характер російсько-китайських політичних відносин у пострадянський 

період свідчить про стійку тенденцію зближення Росії та Китаю. Зокрема, якщо в 
першій половині 1990-х рр. політичний діалог між країнами був виражений слабо, то 

з 1996 р. відносини між Росією та Китаєм активізувалися. Із приходом до влади В. 
Путіна у 2000 р. політична співпраця між країнами набула чітких форм. В умовах 
зростання міжнародного тиску Росія розглядає Китай як країну, яка завдяки своєму 

економічному потенціалу та політичній вазі може допомогти їй подолати кризу. 
Однак офіційний Пекін діє досить обережно. Більше того, низка фактів свідчить про 

те, що він може використати цю ситуацію на свою користь, нав‟язуючи Москві 
жорсткі умови співпраці. 
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Актуальність теми дослідження. Рубіж XX–ХХІ ст. характеризується 

політичною взаємодією, господарським взаємопроникненням, зростаючим 
фінансовим переплетенням розвинених держав. Це створює основу для мирного 

розвитку й стійких міждержавних відносин. Франція та Німеччина належать до  
найбільш розвинених країн  Європейського Союзу та Європи загалом. Вони мають 

вплив на формування політики ЄС. Це – країни виробники половини ВВП Єврозони. 
Не буде перебільшенням зазначити, що без динамічного розвитку німецько-
французьких відносин європейський інтеграційний процес приречений на стагнацію. 

Тому з‟ясування сучасного стану міждержавних німецько-французьких економічних 
відносин є доцільною для дослідження науковою проблемою.  

Мета – аналіз сучасних міждержавних німецько-французьких економічних 
відносин. Для досягнення мети розв„язувалися такі завдання: з‟ясувати суть 

поняття  міждержавні економічні відносини; розглянути процес становлення 

відносин Франції та Німеччини; дослідити сучасні економічні міждержавні відносини 
Франції й Німеччини. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Науково-технічна революція сприяла змінам у сфері виробництва та 

його структуру, посиливши інтеграційні процеси, розширивши потоки товарів, 

капіталів, послуг, інформації, робочої сили між державами та регіонами. На сьогодні 
існують численні ініціативи з економічного співробітництва між Францією й 

Німеччиною. Хоча, зазвичай, ці держави – конкуренти, але великі французькі та 
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німецькі національні підприємства, фірми та компанії прагнуть до партнерства з 

метою підвищення конкурентоспроможності й присутності на світовому та 
європейському ринках. Різнорівневі суб'єкти міжнародних економічних відносин 
зацікавлені в стабільному німецько-французькому співробітництві. 

Зазначимо, що міжнародні економічні відносини (МЕВ) – це система зв„язків 
національних економік країн, яка ґрунтується на міжнародному поділі праці [1, c. 10]. 

Як вказує І. Амеліна, основними суб„єктами МЕВ є: держави; групи держав; 
міжнародні організації; фізичні особи; юридичні особи; ТНК; об„єднання фізичних 
осіб, об„єднання юридичних осіб, фізичних та юридичних; представники іноземних 

фірм; місцеві органи влади; інші суб‟єкти, що діють через своїх представників на 
території певної держави [1, c. 12]. Суб'єкти МЕВ здатні відносно незалежно й 

активно діяти з метою реалізації своїх економічних інтересів  
Франція й Німеччина є наочний приклад країн, які співпрацюють на усіх рівнях. 

Найбільше вони почали розвиватися під час «холодної війни», коли Німеччина була 
поділена на дві країни ‒ ФРН і НДР. Розвиток французько-західнонімецьких 

відносин у повоєнний період відбувався переважно під знаком європейської 

інтеграції. Концептуальні основи цього процесу характеризувалися такими рисами 
та особливостями:  

‒ головними ініціаторами французько-німецького зближення були здебільшого 

керівники Франції й ФРН, а не партії, науковці чи представники великого капіталу;  
– зближення позицій відбувалося на основі протидії комуністичній загрозі та в 

умовах налагодження економічного співробітництва у стратегічних галузях – 
виробництві вугілля та сталі; 

– розвиток двосторонніх відносин характеризувався особливістю, згідно з якою 

Бонн свідомо віддавав Парижу першість у реалізації в життя ідеї «об'єднання 

Європи».  
Також невід„ємним внеском у розвиток відносин було те, що 9 травня 1950 р. 

міністр закордонних справ Франції Робер Шуман офіційно озвучив ідею, що 

належала Жану Моне, створити Європейське об‟єднання вугілля та сталі. Тобто у 
країнах, які колись воювали між собою, виробництвом цієї продукції мав управляти 

спільний наднаціональний орган. Сировину, яку використовували для воєнних цілей, 
перетворили на інструмент взаємної злагоди та миру – й це було практично та 
символічно водночас [3, c. 5]. 

Активно реалізуючи курс на зближення в економічній сфері, Франція прагнула 
зміцнити свою економічну базу, а ФРН – бути рівноправною у союзі західних 
держав. Водночас,  обидві країни мали різні підходи у безпековій сфері: Бонн 

віддавав перевагу обороні у межах НАТО, Париж намагався зберегти самостійність 
у прийнятті зовнішньополітичних рішень.  

Основою концепції двосторонньої співпраці у кінці 50-х – 60-х рр. минулого 
століття стало примирення двох народів та закріплення «особливих відносин» між 
Бонном і Парижем на договірній основі. Єлисейський договір, підписаний 22 січня 

1963 р., став однією з найважливіших віх у відносинах між обома країнами. Новим 
елементом їхніх відносин стала систематизація двосторонніх відносин на основі 

механізму, покликаного дати змогу завчасно виявляти розбіжності між країнами у 
низці конкретних сфер міжнародної політики. Заснована Єлисейським договором 
система двосторонніх консультацій мала за мету полегшити пошуки компромісу, а 

протиріччя розв‟язувати як внутрішні. 
Після 2002 р. сприятливі зовнішньо- й внутрішньополітичні чинники дали змогу 

Герхарду Шредеру й Жаку Шираку закріпити концепцію оновленого «мотора» 
євробудівництва на практиці. Саме про це свідчить аналіз французько-німецьких 
пропозицій щодо розвитку ЄС, висунутих керівниками двох країн під час святкування 
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40-ї річниці Єлисейської угоди. Починаючи із січня 2003 р., регулярно проводяться 
спільні засідання урядів обох країн у форматі французько-німецької Ради Міністрів. 
Цей унікальний механізм дав змогу оперативно обмінюватися думками й приймати 

важливі рішення. Через 50 років можна з упевненістю сказати, що договір зробив 
можливим виникнення унікального в усьому світі співробітництва. На сьогодні країни 

співпрацюють на економічному, політичному та гуманітарному рівнях. 
Зупинимось на економічному аспекті. Франція й Німеччина пов'язані між собою 

густою мережею торговельних та інвестиційних відносин. Обидві країни є 

найбільшими взаємними торговими партнерами. У 2005 р. на Францію припадало  
10 % німецького експорту та 8,7 % німецького імпорту; ще більшою була частка 

Німеччини у французькому експорті (14,3 %) та імпорті (15,9 %). На німецькі фірми 
припадає 12,7 % усіх сукупних прямих інвестицій у Франції. За цим показником 
Німеччина посідала четверте місце. Водночас, Франція була третім за значенням 

інвестором у Німеччині (14,1 %). 2700 німецьких і 1400 французьких фірм і філій 
були присутні, відповідно, у сусідній країні. 

Сьогодні Німеччина й Франція є тими країнами, які перебувають у центрі ринку, 
в якому знаходиться 500 мільйонів споживачів. Вони виробляють 40 % ВВП ЄС. 
Велику кількість контактів налагоджено у торговельній і промисловій сфері. Близька 

2900 німецьких підприємств розміщені у Франції й 2400 французьких – у Німеччині, 
де працюють 610 тис. працівників [6 ]. 

Так, товарообіг між державами становив у 2014 р. 168 млрд євро. Частка 
Франції в експорті Німеччини складає 9,0 % у 2014 р. (9,2 % – у 2013 р.). Частка 
Франції в імпорті Німеччини зросла до 7,4 % (7,2 % у 2013 р.). Щодо інвестицій, то 

Німеччина посідає п„яте місце за капіталовкладенням в економіку Франції. У 2012 р. 
вони складали 59,7 трлн  євро, а на сьогодні – 61,9 трлн євро. Франція, у свою 

чергу, займає четверте місце, серед тих країн, що вкладають кошти в економіку 
Німеччини. У 2013 р. інвестиції склали  59,6 трлн євро, а у 2014 р. – 54,8 трлн євро. 
Німеччина інвестує кпатітал у автомобільну промисловість Франції, виробництво 

електронного й медичного обладнання, а також у торгівлю й зв'язок. Франція, у свою 
чергу, вкладає інвестиції  в економіку Німеччини, зокрема, в  послуги, промисловість 

(хімічна, автомобільна, авіація, космонавтика), торгівлю, виробництво товарів 
народного споживання, товарів категорії «Люкс» [2]. 

Тісно співпрацюють Німеччина й Франція в промисловому секторі. Також 

активно розвивається співробітництво у сфері авіації та космонавтики («Airbus-
EADS»). «Airbus SAS» – одна з найбільших авіабудівних компаній у світі, утворена в 

кінці 1960-х рр. Штат співробітників «Airbus» становить близько 50 тис. осіб і 
зосереджений переважно в чотирьох європейських країнах (Франція, Німеччина, 
Великобританія, Іспанія). Остаточне збирання продукції здійснюється на заводах 

компанії в містах Тулуза (Франція) і Гамбург (Німеччина) [4]. EADS – найбільша 
європейська корпорація аерокосмічної промисловості. Офіційно зареєстрована в 

Амстердамі, корпорація має штаб-квартири, розміщені в Парижі (Франція) і в 
Оттобрунні (на південь від Мюнхена в Німеччині). 31 липня 2013 р. EADS оголосила 
про майбутнє перейменування в назву «Airbus» й реструктуризацію. Процес  

завершився в другій половині 2014 р., після чого компанія включає три підрозділи, 
що спеціалізуються на комерційному літакобудуванні (компанія Airbus), військової 

авіації й космічному виробництві (Airbus по обороні та простору) та  
вертольотобудування (Airbus на вертольоти). EADS є єдиним акціонером (100 %) 

компанії «Airbus SAS», яка займається виробництвом пасажирських, вантажних і 

військово-транспортних літаків. Також концерну належить  100 % акцій компанії 
«Eurocopter» (вертольоти), 100 % «EADS Astrium» (супутники), 50 % «ATR» 
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(турбогвинтові літаки), 47 % «DassaultAviation» (винищувачі), 46 % 

«EurofighterGmbH» (винищувачі), 40 % «MBDA» (ракети). 
Розширення німецько-французького партнерства зумовлене зростанням 

впливу Німеччини та Франції у світі. Хоча вони, зазвичай, конкуренти, великі 
французькі та німецькі компанії прагнуть до партнерства один з одним, щоб 
підвищити свою конкурентоспроможність і свою присутність на деяких ринках. 

Сьогодні вони тісно співпрацюють у розробці й виробництві устаткувань для атомної 
енергетики «AREVA», також мають спільні фармацевтичні компанії «Sanofi SA». 

На увагу заслуговує діяльність спільної франко-німецької компанії «AREVA NP 
S.A.S». Це – дочірнє підприємство компанії «AREVA», яке займається розробкою й 
виробництвом устаткування для атомних електростанцій. Компанія створена в            

2001 р. під ім'ям «Framatome ANP», шляхом злиття активів у сфері атомної 
енергетики компаній «Framatome» (66  % акцій) і підрозділи «KWU» ядерного 

розподілу Концерну «Siemens AG» (34 % акцій). Компанія займається розробкою та 
виробництвом промислових і дослідницьких реакторів, виробництвом палива, 
систем управління та  контролю, проектуванням АЕС «під ключ» й їх модернізацією. 

18 березня 2011 р. «Siemens» завершила операцію з продажу своєї частки 34 % за 
1,62 мільярда євро. 

Однією з лідируючих світових фармацевтичних корпорацій є диверсифікована 
фармацевтична компанія «Sanofi SA». «Sanofi-Aventis» працює більш, ніж у ста 
країнах. Штаб-квартира цієї компанії розміщена в Парижі. Компанія була 

перетворена в «Sanofi-Aventis» в 2004 р. в результаті злиття «Aventis» і «Sanofi-
Synthelabo». «Aventis» була створена в 1999 р., коли французька компанія «Рон-

Пуленк SA» об'єдналася з німецькою корпорацією «Hoechst Marion Roussel», а група 
«Sanofi-Synthelabo» була утворена в травні 1999 р. в результаті злиття компаній 
«Sanofi» й «Synthelabo» і нині є одним із найбільших фармацевтичних виробників у 

світі. За обсягом продажів вона займає друге місце у Франції, сьоме місце в          
Європі [5]. 

ФРН – постіндустріальна, високорозвинена країна, з відкритою економікою 
інтенсивного типу. Роль Німеччини як «локомотива» європейської інтеграції 
забезпечується не тільки й не стільки політичними засобами, скільки економічними 

зусиллями, активною участю у світових господарських зв'язках. Не володіючи 
великими запасами корисних копалин, країна зуміла досягти економічних успіхів за 

рахунок використання високої якості людського капіталу, досягнень науково-
технічного прогресу та інших ресурсів, що дає змогу говорити про інновації як 
ключовий фактор розвитку німецької економіки. На сучасному етапі вона утримує 

позиції одного з лідерів світової економіки й провідної держави Європейського 
Союзу, займаючи 2-е місце у світі за обсягом експорту та імпорту й одне з провідних 

місць у рейтингах міжнародної конкурентоспроможності.  
З метою забезпечення високих виробничих показників та досягнення 

оптимального розміру підприємств останнім часом значно розширилися операції з 

реструктуризації та злиття-придбання підприємств. У результаті проведеної 
політики Франції вдалося зберегти в Європі роль лідера у таких галузях, як 

авіабудування, атомна промисловість, телефонне обладнання та зв'язок, істотно 
підвищити конкурентоспроможність у галузі чорної металургії, поліпшити якість у 
машинобудуванні та автомобільній промисловості. Крім того, істотні вигоди від 

європейської інтеграції отримало французьке сільське господарство, У результаті 
проведення спільної сільськогосподарської політики країнами ЄС, Франція стала 

четвертою в світі з виробництва зернових і м'яса. Вона виробляє понад 5  % 
світового ВВП, посідаючи за цим показником четверте місце в світі й поступаючись 
лише США, Японії та Німеччині 

https://en.wikipedia.org/wiki/Areva
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Франція й Німеччина нині перебувають на рівні збалансованого й стійкого 

соціального й економічного прогресу, враховують це при укладанні дво та - 
багатосторонніх угод в Європейському регіоні. Німецький досвід регулювання 

економіки може бути корисний і для Франції також, як і французький для Німеччини, 
зокрема, в питаннях організації та управлінні найважливішими галузями 
господарства, реалізації програм у рамках концепції соціально-ринкової економіки, 

при виборі та застосуванні найбільш ефективних ринкових механізмів.  
Висновки. Сучасна міжнародна обстановка об'єктивно вимагає комплексного 

підходу до вирішення проблеми міждержавних відносин, розвитку співробітництва 
народів не в якійсь одній сфері суспільного життя (наприклад, економіці, екології). а 
одночасно в низці сфер. Успіх у досягненні цієї мети нерозривно пов'язаний з 

утвердженням повної довіри у відносинах між державами світу. Ініціативи з 
економічного співробітництва між Францією й Німеччиною яскраве тому 

підтвердження.. 
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Femiak S. V. The Policy of «Reset» of Relations as One of the Priorities of Barack 
Obama’s Foreign Policy. The foreign policy priorities of the Obama‟s Administration are 

determined. The main directions of the policy of «reset» of the USA relations are reviewed. The 
changes in the relationships between the United States and other countries are analyzed.  

Key words: foreign policy, foreign policy priorities, the policy of «reset» relations, the Treaty 

on reducing of strategic offensive arms. 

 
Актуальність теми дослідження. Протягом тривалого часу Сполучені Штати 

Америки намагаються поширити свій вплив у різних регіонах світу. Після обрання у 
2009 р. президентом Барака Обами дещо змінилися інструменти й цілі зовнішньої 

політики держави. Зважаючи на зростаючу конфліктогенну обстановку, 
адміністрація президента вирішила провадити політику «перезавантаження» 
відносин з окремими країнами, але при цьому корегувати співвідношення 

зовнішньополітичних пріоритетів із метою збереження домінуючого статусу та 
підтвердження лідерства в міжнародній спільноті.  

Метою наукового дослідження є визначення зовнішньополітичних пріоритетів 

адміністрації Б. Обами та основних складових політики «перезавантаження» 
відносин США. 

Реалізація поставленої мети зумовила розв‟язання таких завдань: 

– визначити зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Барака Обами;  

– розглянути основні напрями політики «перезавантаження» відносин США; 
– проаналізувати зміни у відносинах між США та іншими країнами світу.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. На сучасному етапі найменші зміни у підходах і реалізації 

американської зовнішньої політики помітно впливають на стабільність і 

передбачуваність багатьох міжнародних процесів. Поступова втрата Сполученими 
Штатами ролі одноосібного лідера світового співтовариства й пов‟язані з цим зміни у 
структурі геополітичного простору, а також світова фінансова криза 2008–2009 рр. 

призвели до перегляду американською владою власної ролі на міжнародній арені. 
Результатом цього процесу стали помітні зміни в зовнішній політиці США, що 

збіглися з початком президентства Б. Обами.  
Передусім ці зміни проявились у поверненні до координації дій із 

західноєвропейськими союзниками; більш доброзичливих відносинах із Російською 

Федерацією, КНР, а також із деякими мусульманськими країнами; згуртуванні 
союзників, насамперед членів НАТО; зміни у американо-кубинських відносинах тощо. 

Все це заклало основи реалізації політики «перезавантаження відносин» США.  
Головний принцип «перезавантаження» полягає в тому, що політика Дж. Буша-

молодшого була політикою протистояння, тоді як політика Б. Обами спрямована на 

пошук «загальних пріоритетів», «зближення» і «посилення взаєморозуміння» між 
країнами. Цим він намагався досягти наступних цілей: змінити імідж США за 

кордоном – насамперед у мусульманському світі; завершити війни в Афганістані та 
Іраку (що розпочалися за правління президента Дж. Буша-молодшого); зменшити 
дефіцит бюджету й зовнішній борг держави; налагодити співпрацю з Китаєм щодо 

вирішення проблем міжнародної безпеки та стати миротворцем на Близькому Сході 
та ін. [8]. 

Вперше про необхідність «перезавантаження» американсько-російських 
відносин згадав у своїй промові на конференції з безпеки в Мюнхені в лютому       
2009 р. віце-президент США Дж. Байден. Зокрема, йшлося не лише про позитивні 

зміни, а й про застереження в тому сенсі, що «кожна європейська країна має право 
на участь у союзах, право на вибір свого шляху, зокрема у зв‟язку з розширенням 

НАТО», але разом із тим, слід пам‟ятати «про наші відмінності, не відмовляючись 
від наших друзів і від наших цінностей» [3]. Так, передбачалася співпраця 
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Сполучених Штатів з Росією у сфері контролю за озброєнням. Проте водночас США 

заявили, що не визнають сфер впливу Росії й не визнають незалежності регіонів , що 
відкололися від Грузії – Південної Осетії й Абхазії [7].  

Важливою подією для розвитку відносин США і РФ на новому етапі став 
московський саміт – візит Б. Обами в Москву в липні 2009 р. За результатами цього 
візиту Б. Обама й Д. Медведєв підписали цілий пакет документів, у тому числі, й про 

створення двосторонньої президентської комісії щодо зміцнення співпраці між 
країнами. Ще одним важливим кроком у розвитку російсько-американських відносин 

стала підготовка та підписання 8 квітня 2010 р. у Празі договору про скорочення 
стратегічних наступальних озброєнь (СНО).  

Така політика «перезавантаження» по-різному сприймається вченими та 

аналітиками. Дехто вважає, що за всім цим стояв лише прагматичний розрахунок нової 
американської адміністрації, для якої міцні відносини з Росією є інструментом для 

досягнення багатьох пріоритетних завдань, серед них – контроль за  озброєнням [5].  
Проте за останні роки відносини між країнами зазнали значних змін. Сполучені 

Штати істотно збільшили частку сил ядерного стримування, що базуються на 

підводних човнах, розміщених у безпосередній близькості до російських кордонів, а 
також досягли значного успіху в розгортанні наземного та морського базування 

систем протиракетної оборони по периметру російських кордонів. Росія, у свою 
чергу, модернізувала системи ПРО та ППО, чим поставила під загрозу інтереси 
союзників США та НАТО. Крім цього, розробляються нові системи ракет, які 

підпадають під заборону в межах чинних домовленостей [6].  
У 2012–2013 рр. напруга в американо-російських відносинах почала зростати. 

Причинами цього стали принципово різні позиції сторін щодо розгортання системи 
протиракетної оборони; прийняття у США так званого «закону Магнітського», яке 
супроводжувалося запровадженням санкцій стосовно низки російських чиновників; 

рішення російської сторони надати притулок співробітнику спецслужб США 
Е. Сноудену [5].  

Після анексії Криму в лютому-березні 2014 р. відносини між двома державами 
у сфері оборони істотно загострилися й мають тенденцію до дальшого погіршення в 
контексті російської агресії на Сході Україні. Вже на вищому рівні військовими та 

дипломатами ведеться публічна дискусія у стилі взаємного залякування можливістю 
обміну «обмеженими ядерними ударами». Крім того, США разом із країнами ЄС 

ініціювали три рівні економічних санкцій проти Російської Федерації, що включають 
заморожування співробітництва в космічній галузі; припинення інвестиційного 
співробітництва з РФ; скасування самітів, конференцій, двосторонніх програм 

співробітництва та форумів за участю Росії або дискримінація її у багатосторонніх 
міжнародних структурах; звуження можливостей дипломатичного діалогу, 

відкликання власних дипломатів з РФ; обмеження у сфері кредитування банків, 
оборонних підприємств і підприємств нафтової промисловості. Також були введені 
обмеження на поставки в Росію зброї й військової техніки, військових технологій і 

технологій подвійного призначення, а також високотехнологічного обладнання та 
технологій для нафтовидобутку.  

У відповідь на санкції Заходу Росія теж ввела певні обмежувальні  заходи, 
зокрема заборону на поставки практично всієї харчової продукції із західних країн, а 
також створила відповідний список нев'їзних до Росії громадян США та ЄС. Тому 

зараз можна говорити про високий ступінь загострення відносин між США та РФ [2]. 
У східному напрямку зовнішньої політики США слід, передусім, підкреслити 

зміну ставлення американської адміністрації стосовно мусульман, що стало ще 
однією «візитною карткою» нинішньої американської політики. Нові підходи було 
окреслено в Каїрській промові у червні 2009 р., коли президент США звернувся до 
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всіх мусульман світу. У своєму виступі він закликав відкрити нову сторінку у 

відносинах США та ісламського світу, спільно боротися з екстремізмом, посилити 
економічне та наукове співробітництво. Б. Обама підкреслив, що США не планують 

зберігати військову присутність в Афганістані та Іраку й виступають за мирне 
врегулювання близькосхідного конфлікту та проголошення незалежної 
палестинської держави. При цьому Б. Обама закликав Ізраїль припинити 

будівництво поселень на Палестинських територіях. 
Ці заяви були схвально сприйняті в мусульманських країнах, але в США виступ 

президента зустріли неоднозначно. З боку консерваторів лунали звинувачення в 
тому, що президент, не маючи можливості протистояти загрозі з боку ісламського 
тероризму, пішов шляхом «загравання» з мусульманами. Демократи ж, навпаки, 

вказували на те, що президент зайвий раз демонструє прагматизм та обережність [3].  
Щодо відносин з КНР, то після приходу до влади Б. Обами вони зазнали 

певних змін. Офіційно визнаючи Китай світовою державою, США все ще не готові 
розглядати його як рівноправного партнера. Але все ж таки у 2009 р. американська 
адміністрація намагалася поділити світ на сфери впливу між США й Китаєм, 

звернувшись до Пекіна з пропозицією створити «групу двох» (G2). Проте Китай 
заявив, що не погоджується з такою формулою, й підтвердив свою відданість 

концепції багатополярного світу. Сьогодні США та їхні ключові союзники з НАТО не 
зацікавлені у глобальній присутності та зміцненні Китаю, особливо в нарощуванні 
ним військової потуги. Відтак, вони прагнуть обмежити його вплив на міжнародній 

арені, витісняючи КНР із Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, стримуючи 
активність Китаю у Середній та Східній Азії, басейні Індійського океану. З цією ж 

метою Сполучені Штати прагнуть створити на Близькому Сході «коаліцію 
поміркованих» – військовий союз із держав-членів Ради співробітництва країн 
Перської затоки, а також Єгипту та Йорданії [8]. 

Можливим підґрунтям зміни пріоритетів у відносинах з КНР є зростаю ча 
фінансова криза в цій країні. Адже в міру її розвитку все більше наростає напруга в 

торговельних відносинах між США й Китаєм. Проте спектр заходів і ступінь тиску, які 
може використовувати американський президент, дуже обмежені. Це пояснюється 
тим, що Китай є найбільшим кредитором США [1].  

Зоною життєво важливих національних інтересів США й досі залишається 
латиноамериканський регіон. Тому перед Б. Обамою постала також проблема 

нормалізації відносин із Кубою. Явними ознаками «перезавантаження» на початку 
квітня 2009 р. стало скасування з боку США запроваджених адміністрацією Дж. Буша 
обмежень на поїздки на острів Свободи й на грошові перекази туди та звідти, а також 

офіційне виключення Куби зі списку спонсорів тероризму (28 травня 2015 р.) [3].  
На сучасному етапі процес примирення між США та Кубою вже відзначився 

звільненням владою Куби політичних опонентів, а також першим за останні сорок років 
візитом американського дипломата високого рівня задля перемовин із нормалізації 
відносин. Але одночасно процес примирення позначився й низкою перепон: питанням 

скасування фінансового та економічного ембарго (поки знята лише низка санкцій у 
сферах транспорту, туризму, страхування); питанням закриття або повернення Кубі 

військової бази Гуантанамо; дотриманням прав людини на Кубі тощо.  
Ключовою подією з нормалізації відносин став 7-й Американський саміт. 

Уперше в ньому взяла участь Куба після дипломатичного примирення зі США. 

Перша офіційна зустріч саме на саміті у Панамі стала святом для більшості країн 
Південної Америки, що вимагали інтеграції Гавани в регіональні інституції [4].  

Висновки. Отже, після приходу до влади адміністрації президента Б. Обами 

досить помітно змінилися пріоритети зовнішньої політики США, що спричинило 
«перезавантаження» відносин з окремими країнами світу. Зокрема, змінилися 
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відносини Сполучених Штатів із Російською Федерацією, Китайською Народною 
Республікою, країнами мусульманського світу. Щодо відносин із Росією, то 

передбачалася співпраця у сфері контролю за озброєнням (у 2010 р. був підписаний 
Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь). Політика 

«перезавантаження» відносин із Китаєм передбачала прагнення поділити світ на 
сфери впливу й обмежити діяльність Китаю на міжнародній арені (за пропозицією США 
створити «групу двох» (G2)). Щодо мусульманських країн, то передбачалася боротьба 

з екстремізмом, посилення економічного та наукового співробітництва. Важливих змін 
зазнали відносини із Кубою. Зокрема, було скасовано низку санкцій проти Куби й 

відновлено дипломатичні переговори між державами. Усе це стало початком нової ери 
в американсько-кубинських відносинах після 50 років політичної ворожнечі.  

Завдяки дотриманню США курсу «перезавантаження» відносин Б. Обамі 

вдалося досягти багатьох позитивних результатів, зокрема у сфері міжнародної 
безпеки. На відміну від попередньої адміністрації, Барак Обама спробував змінити 

загальний підхід до використання військової сили: формувати військову політику, 
виходячи з наявних ресурсних можливостей і постійно уточнювати її з урахуванням 
поточної військово-політичної обстановки. Серед досягнень у цій сфері можна 

виділити: проведення спец-операції, в процесі якої в Пакистані було знищено 
терориста № 1 – Усаму Бен Ладена, якого звинувачують в організації терактів       

2001 р.; оголошення у 2011 р. про виведення військ США з Іраку та завершення там 
військової операції тощо.  
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Priorytetowym celem naszej publikacji jest wskazanie kierunków i sposobów 
prowadzenia polityczno-militarnego aspektu polityki zagranicznej Australii po zimnej 

wojnie: system polityczny państwa, stosunki z innymi państwami świata i udział w 
organizacjach i projektach międzynarodowych.  

Australia jest członkiem Wspólnoty Brytyjskiej. Ustrój polityczny państwa – 

federacyjna monarchia konstytucyjna y dwuizbowym parlamentem. Australia pozostaje w 
unii personalnej z Wielką Brytanię, a więc że obecnie funkcję monarchy czyli Królowej 

Australii sprawuje królowa Elżbieta II Windsor. Tytuł królowej Australii został nadany 
panujęcemu monarsze brytyjskiemu w 1971 roku przez parlament australi jski. Formalnie 
uprawnienie monarchy są dość szerokie, a więc: królowa może wetować ustawy, ma 

prawo skrocić kadencję parlamentu i również mianuje premiera [2]. Bezpośrednie rządy 
są przekazywane więc do Gubernatora Generalnego Australii. Gubernator Generalny 

mianowany jest przez monarchę, jednak zwyczajowo królowa akceptuje nominacje 
przedstawione przez premiera Australii. Udział gubernatora w bieżącym życiu 
politycznym Australii jest więc znikomy i jego funkcja sprowadza się na co dzień do 

czynności ceremonialnych. Jednak formalnie uprawnienia gubernatora pozostają dość 
szerokie. 

Konstytucja Związku Australijskiego – akt prawny stanowiący się najwyżej w 
hierarchii źródeł prawa w Australii. W przeciwieństwie od Wielkiej Brytanii, Australia 
posiada spisaną konstytucję. Konstytucja została przyjęta w drodze referendum we 

wszystkich stanach oraz zatwierdzona przez parlament brytyjski w 1900 r. Konstytucja 
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wprowadza w Australii system władzy wzorowany w większości na brytyjskim. 

Konstytucja Australii składa się ze 128 artykułów, zwanych sekcjami, zgrupowanych w 
ośmiu rozdziałach. Konstytucja nie posiada preambuły [3].  

Władza wykonawcza w Australii jest sprawowana przez Premiera oraz powołanego 
przez niego rząd. Głównym organem władzy wykonawczej jest Gubernator Generalny, 
któremu doradza Federalna Rada Wykonawcza, która wzorowana jest na brytyjskiej 

Tajnej Radzie [2]. Gubernator jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, ma prawo skracania 
kadencji parlamentu, powoływania i odwoływania wszystkich urzędników rządowych, a 

także wydawania różnych aktów wykonawczych. Premier Australii nie jest organem 
konstytucyjnym, on właśnie jest liderem większości parlamentarnej, jest także 
zwierzchnikiem władzy wykonawczej, sterującym decyzjami gubernatora generalnego. 

Premier mainuje ministrów spośród członków Parlamentu.  
Władzę ustawodawczą w Australii sprawuje dwuizbowy Parlament. Parlament 

składa się z Izby Reprezentantów i Senatu. Izbą niższą jest Izba Reprezentantów, 
wybierana na 3 letnią kadencję w wyborach większościowych. Wyższa Izba parlamentu – 
Senat, jest wybierany według metody pojedyńczego głosu przechodniego. Jest to wariant 

ordynacji proporcjonalnej, w którym szansę na zdobycie mandatu mają mniejsze 
ugrupowania spoza dominujących dwóch partii. Senatorzy wybierani są na 6 letnią 

kadencję, a co 3 lata dokonuje się zmiany połowy składu izby [3]. Każdy stan posiada w 
Senacie taką samą liczbę przedstawicieli. Dokładna liczba senatorów nie została 
sprecyzowana. Również istnieje dwie listy dziedzin, w których Parlament Australii może 

stanowić prawo federalne. W sekcji 51 wymieniono obszary, gdzie może ustanawiać 
prawo równolegle z prawem stanowym. Sekcja 52 zawiera listę dziedzin, w których 

całość kompetencji została przeniesiona na szczebel federalny i stany nie mogą stanowić 
prawa regulującego te kwestie. Przyjmuje się natomiast, że jeśli jakaś dziedzina nie 
została wymieniona na żadnej z list, wówczas jej regulacja pozostaje wyłącznie w gestii 

stanów. 
W Australii istnieje 2 rodzaje sądów. Sądy stanowe i sądy federalne, rozpatrują one 

sprawy zgodnie z uprawnieniami poszczególnych szczebli władzy. Sądy stanowe 
sprawują działalność w zakresie kompetencji władz stanowych, a sądy federalne 
sprawują działalność w zakresie kompetencji rządu centralnego. Najwyższą instancją 

sądową w Australii jest Sąd Najwyższy w Canberze. Sąd Najwyższy Australii – naczelny 
organ sądownictwa federalnego w Związku Australijskim. Utworzenie Federalnego Sądu 

Najwyższego przewidywała sekcja 71 Ustawy Konstytucyjnej Związku Australijskiego z 
1900. Sąd został ustanowiony na podstawie Judiciary Act z 25 sierpnia 1903 roku. 
Pierwsze posiedzenie Wysokiego Sądu Australii było 6 października 1903 roku w 

Melbourne. Wysoki Sąd Australii zajmuje najwyższą pozycję w hierarchii sądów Australii i 
jest ostatnią instancją odwoławczą. 

Plan Colombo dla Rozwoju Współpracy Ekonomicznej i Społecznej w regionie Azji i 
Pacyfiku. Pomysłem utworzenia danej oraganizacji międzynarodowej było spotkanie 
ministrów państw Wspólnoty Brytyjskiej w Colombo w styczniu 1950 roku [7]. Delegacja 

australijska pod kierownictwem ministra spraw zagranicznych Percy‟ego Spendera, 
przedstawiła plan zapewnienia stabilności politycznej i rozwoju gospodarczego. 

Utworzenie organizacji miało miejsce w Colombo 1 lipca 1951 roku. Inicjatorami 
utworzenia organizacji były takie państwa, jak: Australia, Kanada, Indie, Cejlon, Pakistan, 
Nowa Zelandia, Zjednoczone Królewstwo. Przyczynami powstania organizacji było: 

wsparcie rozwoju gospodarczego, podnisieniepoziomu życia państw Azji Południowo-
Wschodniej, powstrzymanie komunizmu i najważniejsze, umacnianie relacji Australia – 

Azja Południowo-Wschodnia [1]. 
Głównymi celami były: promowanie zainteresowania i wsparcia dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego Azji i Pacyfiku, promowanie współpracy technicznej i 
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pomocy przy podziale i transferze technologii pomiędzy państwami członkowskimi, 

ułatwienie transferu i wymiany doświadczeń rozwojowych państw członkowskich w 
regionie. Stałe programy rozwojowe: Narkotykowy Prog ram Doradczy; Program dla 

Administracji i środowiska; Program Rozwoju Sektora Prywatnego; Program 
Długoterminowych Szkoleń. 

Program stypendialny dla studentów z regionu – najnowszy program realizowany 

przez rząd Australii od 2014 roku. Obejmuje: studia (od jednego roku), staże, praktyki, 
badania. Rząd australijski zobowiązał się w ciągu pięciu lat wydawać na Nowy Plan 

Colombo 100 mln. dolarów. 
Stany Zjednoczone są jednym z najsilniejszych i największych partnerów Związku 

Australijskiego. Prystąpienie Australii do II wojny światowj w 1939 roku można uważać za 

pierwszy krók do nawiązania relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Australia brała udział w 
wojennych działaniach na Oceanie Spokojnym. Istotne znaczenie w tzm czasie miały 

porażki ponoszone przez Wielką Brytanie w południowo-wschodniej Azji, przez co było 
naprawdę wielkie zagrożenie dla Związku Australijskiego w postaci japońskiej inwazji.  

W rezultacie takiej sytuacji, elity polityczne i dyplomatyczne Związku Australijskiego 

zachcieli zmienić swoją orientację  polityczną i strategiczną na więc proamerykańską. 
Rezultatem obrania danego kierunku w polityce zagranicznej było działanie australijsko-

amerykańskie na Oceanie Spokojnym. 
Stosunki Australii i Stanów Zjednoczonych nie można nazwać i rozpatrywać tylko 

jak porozumienia dwustronne. Jednym z najważniejszych elementów tych stosunków jest 

obecność i działania Australii w paktach wojkowo-politycznych, jakie USA tworzą w 
regionie Pacyfiku. Pierwszym przykładem jest ANZUS – pakt militarno-polityczny 

utworzony w 1951 r. pomiędzy Związkiem Australijskim, Stanami Zjednoczonymi i Nową 
Zelandią [5]. Następnym przykładem takiej współpracy jest proamerykański blok SEATO, 
Ausrtalia przystąpiła do niego w 1954 roku.  

Jak pisał znany badać Australii w swojej książce pt. «Geografia ekonomiczna 
Australii i Oceanii»: «Tradycyjne więzy polityczne z Wielką Brytanią stanowią jednak 

kamień węgielny międzynarodowych stosunków Australii, drugim wielkim partnerem są 
Stany Zjednoczone Ameryki, z którymi wiążą Związek Australijski ścisłe więzy zarówno 
jak militarne, tak i gospodarcze» [1]. 

Także potrzebno wspomnieć o działalności Australii w różnych formach 
międzynarodowej współpracy. Z tego co winika to można postanowić tal, że Związek 

Australijski w drodze swoich aktywnych działaniach i uczestniczeniach chce pokazać jak i 
USA tak i innym państwam świata swoją siłę, moc i niezależność i chce żeby na arenie 
międzynarodowej liczyły z nią [5]. 

Należy także zauważyć uczestniczenie Australii we wszystkich wyspecjalizowanych 
organizacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, od czasu konferencji w San 

Francisco w 1945 roku, podczas której weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych.  
22 października 2003 roku w Australii odbyła się historyczna wizyta dwóch przywódców 
wielkich mocarstw. Dla Związku Australijskiego oznaczało to wzrost znaczenia i 

wzmocnienie swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Kluczowym momentem tego 
spotkania było wzstąpienie prezydenta USA Busha w parlamencie odnośnie współpracy 

amerykańsko-australijskiej w dziedzinie walki z terroryzmem i wzajemnych powiązań 
polityczno-gospodarczych. 

Szczyt G20 Brisbane 2014 był dziewiątym spotkaniem szefów rządów G20. Odbył 

się w Brisbane, stolicy Queensland 15-16 listopada 2014. To było jedno z największych 
wydarzeń Australii dotyczące spraw pokojowych. 

Według «Financial Times» oprócz spraw zapowiedzianych przez premiera Australii 
Tony‟ego Abbotta, czyli polityki stymulowania wzrostu gospodarczego oraz większego 
zatrudnienia, prawdopodobnym tematem dla rozmów w Brisbane było bezpieczeństwo i 
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regulacje systemu bankowego oraz problem unikania płacenia podatków przez 
międzynarodowe korporacje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotował na szczyt 
G20 specjalny raport gospodarczy, w którym powtarza sformułowane już wcześniej 

ostrzeżenia przed możliwością obniżenia prognozy wzrostu dla strefy euro. Szefowa 
MFW Christine Lagarde udzieliła przed szczytem wywiadu Australian Financial Revie, w 

którym oceniła, że wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych pięciu lat, jaki prognozuje 
G20 – 2 % – jest zbyt niski, by zwiększyć zatrudnienie [6]. Dodała jednak, że ma 

nadzieje, iż cel osiągnięcia dwuprocentowego wzrostu zostanie zaakceptowany podczas 

szczytu. Jak proinformowało FT, że podczas spotkania była omuwiona także walka z 
epidemią eboli w krajach Afryki Zachodniej. Jak zapowiedział MFW, Lagarde 

pruedstawiła na szczycie możliwość przeznaczenia dodatkowych funduszy na wsparcie 
krajów szczególnie dotkniętych tą epidemią – Gwinei, Liberii i Sierra Leone. 

Ze względu na napięcie pomiędzy Rosją a Zachodem wokół konfliktu na Ukrainie, 

udział rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w spotkaniu nie był wcale przesadząny. 
Rząd w Canberze potwierdził zaproszenie dopiero aż w październiku. Za trzy dni do 

spotkania na szczycie doradca prezydenta USA Baracka Obamy ds. bezpieczeństwa 
narodowego Ben Rhodes powiedział dziennikarzom, że nie zaplanowano spotkania 
prezydentów USA i Rosji na marginesie szczytu G20. Premier Wielkiej Brytanii 

oświadczył też, że podczas spotakania w Brisbane, jasno powiedził Putinowi, że działania 
Rosji wobec Ukrainy stwarzają poważne zagrożenie dla całej Europy, ale nie jest jeszcze 

za późno, aby zapobieć nowej zimnej wojnie [1].  
W podsumuwaniu można powiedzić że, spotkania na szczycie G20 w Brisbane 

odbyło się na najwyższym poziomie, wszyscy państwa członkowskie i gości specjalne 

rozwiązały przedstawione na szczycie kwestie i były bardzo zadowolone przyjęciem 
władz australi jskich. 
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Kondratiuk L. L. The Funding Islamic State. In the submitted materials analyzed  main 

sources of funding of the Islamic State. It shows that this terrorist association diversifying the 
means and ways to replenish its own reserves, in order to achieve strategic goals. 
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Актуальність теми дослідження. У ХХІ ст. існує дуже багато загроз для 

безпеки як окремої держави, так і світу загалом. Однією з таких загроз є 
міжнародний тероризм, жертвами якого одночасно стають сотні людей.  Тероризм 

сьогодні –  це об‟єктивне, реальне, системне явище сучасного світу, серйозна 
професійна діяльність та потужний бізнес. Особливістю сучасного тероризму є 

активна діяльність терористичних організацій, які мають величезні інформаційні, 
фінансові, технологічні та інші можливості. Однією з таких терористичних 
організацій є «Ісламська Держава» (ІД). 

Активізація діяльності (ІД) як однієї із найпотужніших терористичних організацій 
по-новому формулює завдання боротьби з нею й вимагає вжити жорстких заходів 

щодо контролю за її фінансовими потоками. Тому дії щодо виявлення та 
ефективного блокування каналів фінансової підтримки терористів повинні бути 
одним із ключових напрямів боротьби проти ІД. Адже саме фінансування надає 

можливості для здійснення терористичних актів, забезпечення відповідної 
підготовки терористів, їх технічне оснащення та інші необхідні витрати, а його 

припинення служило б найкращою зброєю в боротьбі з тероризмом.  
Мета дослідження полягає у встановленні та вивченні основних способів, 

фінансових інструментів та схем фінансування терористичного об‟єднання ІД. 

У контексті проблематики цього питання необхідним є вирішення таких 
завдань: охарактеризувати основні джерела фінансування; з‟ясувати їхню 

специфіку; дослідити їх значення у світовій фінансовій системі.  
Результати дослідження. Метою діяльності ІД є створення ісламської 

держави, що живе за законами шаріату з нечіткими кордонами й подальшим 

приєднанням територій. На сьогодні ІД  взяла під контроль  частину території Іраку 
та Сирії, рівну за площею Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, з населенням більше десяти мільйонів осіб. За потужністю діяльності 
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організація займає перше місце в історії сучасного тероризму. Виходячи з оцінок 

експертів, лише у сфері природних ресурсів, нині управління активами ІД складає 
понад 2 трлн дол. США, а загальний обсяг доходів складає 2,9 млрд дол. США [7].  

Особливе місце у поповненні фінансових резервів і значну частку у структурі 
доходів ІД  відіграє нафта (рис. 1). Ірак займає 4 місце у світі за експортуванням 
нафти й на території країни розміщено 40 % світових запасів цього природного 

ресурсу. ІД підконтрольні декілька нафтових родовищ у Сирії та Іраку. Організація 
контролює 10 нафтових родовищ у Сирії в Дейр-ез-Зор і провінції Ракка. 

Найбільшими з них є Аль-Омар, Танак і Джарфа. Сумарний об‟єм виробничої 
потужності цих родовищ становить 60 000 барелів на день. В Іраку, за даними 
Міжнародного енергетичного агентства, під контролем терористів перебувають           

13 нафтових родовищ у провінціях Ніневії, Анбар,  Салахеддін і Кіркук із сумарною 
виробничою потужністю 60 000 барелів на день [2].  

ІД також отримала контроль над двома нафтопереробними заводами в Сирії та 
Іраку, а також контролює кілька насосних станцій в обох країнах. Боротьба все ще 
продовжується за контроль нафтопереробного заводу Байцзи, на частку якого 

припадає одна третина іракського нафтовидобутку. В більшості випадків ІД тримає 
родовища, резервуари, танкери й вантажівки недоторканими. Продаж нафти та 

нафтопродуктів здійснюється через дилерів та посередників до Йорданії, Ірану, 
Курдистану та Туреччини.  

Загалом, угрупування контролює понад 60 % потужностей із видобутку нафти у 

Сирії й менше 10 % в Іраку. Загальна виробнича потужність складає від 80 000 до 
120 000 барелів на добу, а прибуток становить від 2 млн дол. США до 4 млн дол. 

США у день (барель нафти на чорному ринку продається за пільговою ціною від           
25  до 50 дол. США) [6].  За підрахунками уряду США, нафтові операції приносять 
терористам у середньому 2 млн дол. США в день. Ґрунтуючись на цих цифрах, 

експерти вважають, що щорічний прибуток може становити від 730 млн. дол. США  
до 1460 млн дол. США [6]. 

 Сьогодні ІД активно розширює свою діяльність у Лівії й створила нову базу 
недалеко від Європи. Це місто Сирт ‒ порт на середземноморському узбережжі 

Лівії, який став першим центром управління угруповання за межами Сирії та Іраку. 

Це дасть змогу ІД генерувати доходи від нафти й готувати  нові теракти. 
Природний газ є ще одним засобом збільшення фінансових резервів ІД               

(рис. 1). Терористи здобули контроль над декількома родовищами природного газу 
в Сирії та Іраку, у тому числі  контролюють найбільший іракський басейн природного 
газу Аккас, розміщений у провінції Аль-Анбар. Виробнича потужність видобутку 

природного газу, який перебуває під контролем бойовиків складає 1360 м³ на суму 
81,6 млн дол. США [6]. У зв‟язку зі зниженням вартості природного газу на 

міжнародних ринках, обсяги виробництва скоротилися на 50 %, тому відповідно 
прибутки впали на половину. 

Збільшення фінансів відбувається також за рахунок продажу фосфатів, 

цементу та сірки. ІД взяла під контроль Akashat Phosphate Mine, розміщений у 
провінції Аль-Анбар в Іраку. За даними іракської державної компанії, яка 

спеціалізується на виробництві фосфатів, в цьому регіоні можливо видобувати         
1 млн тонн фосфатів у рік, а з повною виробничою потужністю  можливість 
видобутку може скласти 3,4 млн т/рік [7]. Запаси шахти становлять понад 10 млрд т. 

ІД продає їх за зниженою ціною в 50 дол. США за тонну, проте ринкова ціна 
фосфатів складає 110 дол. за тонну. Річний дохід від продажу фосфатів на чорному 

ринку може генерувати від 50 млн дол. США в рік.  
Окрім того, ІД встановила  контроль над заводом поблизу міста Аль-Каїм, який 

спеціалізується на виробництві сірчаної кислоти (1,5 млн тонн/рік) і фосфорної 
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кислоти (400 000 т/рік). Ці продукти продаються за середньою ціною, яка складає 
200 дол. США за тонну сірчаної кислоти й 800 дол. США за тонну фосфорної 
кислоти. Річний дохід від продажу цих продуктів приблизно може скласти 620 млн 

дол. США в рік, або 300 млн дол. США в рік, якщо продажі будуть здійснюватися 
навіть за зниженою ціною на 50 %. 

ІД також контролює п'ять великих цементних заводів у Сирії та Іраку. 
Найбільшим із них є завод Mishraq Sulphur State Company (належить французькій 
компанії), розміщений в Айн-аль-Араб (провінція Алеппо). Загальні виробничі 

потужності цього підприємства становлять понад 3 млн т/рік [9]. На цементному 
заводі «Guris» виробничі потужності становлять 1,5 млн т/рік.  Виробнича потужність  

іракських заводів із комбінованим виробництвом в Ель-Фаллуджі, Аль-Анбарі й Аль-
Каїмі становить 3 млн т/рік. Доходи від продажу продукції цих підприємств  можуть 
скласти до 583 млн дол. США в рік, якщо середня ринкова ціна буде в розмірі               

80 дол. США за тонну, або 292 млн дол. США, якщо продажі будуть здійснюватися 
за 50 % знижкою. Серед інших об‟єктів, які перебувають під контролем терористів є 

підприємства, що спеціалізуються на видобутку сірки та солей [10]. 
Ще одним джерелом фінансування ІД є продукція сільського господарства. Ірак 

та Сирія багаті на родючі ґрунти та спеціалізуються на вирощуванні різноманітних 

зернових культур. За даними ООН, іракські провінції Ніневія й Салах-ад-Дін, які взяті 
під контроль терористами мають найбільш родючі в країні ґрунти, на них 

вирощується понад 30 % пшениці та 40 % ячменю. Загалом у районах, що 
пребувають під контролем ІД припадає 40 % від щорічного вирощування пшениці та 
53,3 %  – ячменю [5]. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН, терористи транспортують пшеницю в Сирію, щоб переробити її в борошно, а 
потім продають її іншим країнам через посередників. Доходи від торгівлі пшеницею 

та ячменем на чорному ринку можуть складати близько 120 млн дол. США  [3]. 

 
 

Рис. 1. Структура доходів Ісламської Держави 

 
Найбільш ефективний спосіб фінансування ІД – це практика терору проти 

місцевих жителів і міжнародних туристів. Із моменту свого створення організація 

поповнювала свої фінансові резерви за рахунок викупу викрадених людей. Це 
джерело фінансування переважно спрямовувалося на бізнесменів, місцевих 



 259 

політиків, священнослужителів та іноземних громадян. Згідно з оцінками, доходи 
організації за рахунок викупу людей збільшуються на 10 млн дол. США за місяць [4]. 

У структурі доходів ІД на викуп за викрадених людей припадає 12 % (рис. 1).   
У своєму прагненні встановити адміністративний і цивільний  контроль над 

загарбаною територією ІД запроваджує податки на різноманітні види комерційної 

діяльності. За попередніми підрахунками, лише в місті Мосул, що розміщений на 
півночі Іраку, терористи зможуть збагатитися за рахунок податків на 8 млн дол. США 

щомісяця. Ці податки включають у себе таке: податок на всі товари та послуги; 
податок на телекомунікаційні компанії; податок на зняття готівки з банківських 
рахунків; 5 % податку з заробітної плати працівників у галузі соціального 

забезпечення; дорожній податок у розмірі 200 дол. США; митний збір (10 % від 
вартості вантажу); податок на розвідку археологічних пам'яток (20 % в Алеппо, 50 % 

у Ракка); податок для громад не мусульманської віри (відомий як джизья).  
У загальному від податкової системи, запровадженої у районах, що 

перебувають під контролем ІД в Іраку та Сирії, фінансовий фонд терористів може 

поповнитися на 30 млн дол. США в місяць, або 360 млн дол. США в рік [8]. 
ІД також активно проводить захоплення фінансового сектора на 

підконтрольних територіях Іраку та Сирії, беручи під контроль банки та фінансові 
установи. Наприклад, у червні 2014 р. терористи захопили друге за величиною місто 
в Іраку Мосул і взяли під контроль декілька приватних та державних банків, 

включаючи Центральний банк Іраку. Губернатор провінції Найнава повідомив, що в 
середині червня 2014 р. терористи вкрали з Мосульської філії Центрального Банку 

Іраку  425 млн дол. США [11]. У багатьох районах Сирії, банківська система також 
під контролем терористів. 

Фінансові резерви ІД поповнюються також за рахунок приватних внесків 

спонсорів із Катару, Кувейту та Саудівської Аравії, які виступають проти державної 
влади Сирії та Іраку [1].  

Висновки. Отже, терористичне об‟єднання «Ісламська Держава» поповнює 

свої фінансові резерви за допомогою викупів від викрадення людей, різноманітних 
податків, захоплення банків та фінансових установ, продажу на чорному ринку 

нафти, природного газу, фосфатів, сірки, цементу, сільськогосподарської продукції, 
а також від приватних спонсорів. Чим більше в ІД буде фінансових засобів для 

функціонування, тим вища вірогідність захоплення нових територій, здійснення 
терактів на території інших держав та погіршення стану міжнародно ї безпеки 
загалом. 
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Реалізація поставленої мети зумовила розв‟язання таких завдань: 

– з‟ясувати політичні чинники виникнення україно-російського протистояння; 
– здійснити аналіз основних принципів міжнародного права порушених 

Російською Федерацією; 
– обґрунтувати неправомірність анексії української території. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. У лютому‒березні 2014 р. відбулася безпрецедентна для україно-

російських двосторонніх відносин подія – окупація Росією частини території України. 

Крах президентства В. Януковича 22 лютого 2014 р., після трьох місяців протестів 
Євромайдану у Києві, потягнув за собою низку стрімких подій в Україні. Одним із 

серйозних потрясінь для міжнародної спільноти стала незаконна анексія Автономної 
Республіки Крим Росією. 

Зовнішньополітична ситуація України з початку 2000-х років розвивалася на 

фоні дедалі більш гострої геополітичної конкуренції двох європейських центрів 
впливу – ЄС та Росії. Україна в результаті своєї політики «багатовекторності», а 

насправді – невизначеності власного інтеграційного курсу дедалі більшою мірою 
перетворювалася на епіцентр геополітичного протистояння зовнішніх центрів сил. 
Мета Російської Федерації полягала в запобіганні будь -якою ціною європейській 

інтеграції України та підпорядкуванні її власним геополітичним цілям. 
У цьому контексті російська політика щодо України пройшла трифазову 

еволюцію: м‟яке переконання в євразійській інтеграції під егідою РФ, жорсткий примус 
до неї (з використанням політико-дипломатичних, економічних, енергетичних, 
інформаційних важелів впливу) й, нарешті, – пряма військова агресія [2]. 

Із приходом до влади в Україні В. Януковича російський тиск приніс значні 
практичні результати. Виразний приклад таких поступок України – підписання                  

21 квітня 2010 р. президентами двох держав Харківських угод, які передбачали, 
зокрема, продовження перебування Чорноморського Флоту РФ у Криму на 25 років 
(до 2042 р.) в обмін на газові преференції з боку Росії.  

У 2013 р. російська сторона максимально задіяла всі політико-економічні 
важелі впливу, з одного боку, для втягування України у процес євразійської 

інтеграції, з іншого – для блокування євроінтеграційного курсу офіційного Києва. 
18 вересня 2013 р. український уряд прийняв рішення про підготовку до 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Однак, 27 жовтня й 9 листопада відбулися дві 

таємні екстрені зустрічі президентів України та Російської Федерації – й після цього, 
21 листопада уряд М. Азарова прийняв рішення «призупинити процес підготовки до 
укладання Угоди про асоціацію з ЄС», а 29 листопада на Вільнюському саміті ЄС 

В. Янукович відмовився від підписання Угоди, наголошуючи на намірах України 
підписати цей документ «у найближчій перспективі».  

Таке рішення влади спричинило в Україні масові акції протесту – організацію 
«євромайданів» у багатьох містах і населених пунктах, мітинги проти 
«призупинення» євроінтеграції. Ситуація різко загострилася через жорсткий силовий 

розгін «Євромайдану» в Києві 30 листопада 2013 р., що викликало різко негативну 
реакцію як в Україні, так і в Європі й у світі та в кінцевому підсумку призвело до 

силового протистояння громадян і влади, повалення режиму В. Януковича та його 
втечі з України в ніч із 21 лютого 2014 р. [2]. 

22 лютого 2014 р. Верховна Рада прийняла Постанову «Про самоусунення 

Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення 
позачергових виборів Президента України». 

Події листопада 2013 р. – лютого 2014 р. в Україні названі «Революцією 
гідності» й саме вони зруйнували російські плани. Москва не визнала нове  
українське керівництво, оголосила революцію «збройним захопленням влади», 
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«державним переворотом» і вдалася до силового засобу, щоб втримати Україну в 
сфері свого впливу. З кінця лютого 2014 р. відбувається російська військова агресія 
проти України, яка розпочалася анексією Криму й продовжується до сьогодні на 

Сході нашої країни. 
Анексія Криму має низку наслідків, що є вкрай негативними для сучасної 

системи міжнародного права й міжнародних відносин і стосуються не лише 
європейського регіону, а й світу загалом. 

Під час протистояння, що почалося 23 лютого в м. Севастополі та продовжилося 

26–27 лютого у м. Сімферополі, відбувалися сутички між проросійськи 
налаштованими активістами, з одного боку, й проукраїнськими силами та 

кримськотатарською громадою – з іншого. Ці події супроводжувалися захопленням і 
блокуванням «невідомими» у військовій уніформі російських збройних сил без 
розпізнавальних знаків адміністративних будівель та аеропортів у Сімферополі та 

Севастополі, установ зв'язку, засобів масової інформації. Українська влада одразу 
заявила про військове вторгнення сил РФ та їхню причетність до захоплення органів 

управління [1]. У свою чергу, російська влада, на той час, заперечувала свою участь в 
інтервенції (пізніше В. В. Путін, зокрема, у фільмі «Крым: возращение на Родину» – 
зізнався, що віддав наказ про анексію особисто). 

На хвилі показового громадського піднесення було здійснено зміну виконавчих 
органів влади Севастополя й АРК. Надалі Верховна Рада АРК у режимі відсутності 

гласності та публічності ухвалила Постанову «Про проведення загальнокримського 
референдуму», який відбувся 16 березня 2014 р. Призначення референдуму 
відбулося всупереч українському законодавству, яке для питань щодо зміни 

кордонів України вимагає проведення всеукраїнського референдуму.  
Попри указ виконувача обов'язків Президента України О. Турчинова, про 

призупинення рішення кримського парламенту, а також попри рішення  
Конституційного Суду України, що визнав оголошення референдуму таким, що не 
відповідає Конституції України, а також позицію Ради безпеки ООН референдум 

було проведено. Результати цього референдуму, що відбувався в умовах 
присутності на території АРК окупаційних російських військ і воєнної техніки, без 

участі спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій, були прог нозовані: 
96,77 % із тих, хто проголосував, обрали варіант «за возз'єднання Криму з Росією 
на правах суб'єкта Російської Федерації» [4]. 18 березня 2014 р. було підписано 

договір між Російською Федерацією й Автономною Республікою Крим про прийняття 
останньої до складу РФ. Відповідно, в складі Російської Федерації було утворено 

нові суб'єкти – Республіку Крим і місто федерального значення Севастополь.  
За дуже короткий проміжок часу було окуповано півострів, блоковані українські 

військові частини та флот, транспортна інфраструктура, проведено псевдо-

референдум та ухвалене рішення про його входження до складу Російської 
Федерації. Отже – здійснена масштабна, швидка й добре заздалегідь спланована 

військово-політична спецоперація.  
Анексія Криму має низку наслідків, що є вкрай негативними для сучасної 

системи міжнародного права й міжнародних відносин і стосуються не лише 

європейського регіону, а й світу загалом. 
Дії Російської Федерації стали порушенням усіх основних принципів 

міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, Декларації про принципи 
міжнародного права 1970 р., Гельсінському заключному акті НБСЄ 1975 р., на яких 
базується сучасний світопорядок [5], а саме:  

– принципу незастосування сили та загрози силою (анексія Криму відбулась із 
використанням військ); 
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– принципу вирішення міжнародних суперечок мирними засобами (Російська 
Федерація, висуваючи претензії Україні щодо нібито утисків російськомовного 

населення Криму, взагалі нічого не робила для вирішення відповідних проблем 
шляхом переговорів; міжнародних спорів щодо державної належності Кримського 
півострова до анексії також не було);  

– принципу невтручання у внутрішні справи держави (Росія втручалась у 
відносини між центральною владою України та владою й населенням Криму);  

– принципу співробітництва (РФ відмовилася від будь-якого співробітництва 
щодо проблем, які її нібито хвилювали); 

– принципу рівноправності й самовизначення народів (військова окупація 

півострова та організація «референдуму» в таких умовах стали порушенням цього 
принципу); 

– принципу суверенної рівності держав (анексія частини території суверенної 
держави являє собою порушення цього принципу);  

– принципу добросовісного виконання міжнародних зобов‟язань (анексією 

Криму порушено зобов‟язання перед Україною, що містяться в Будапештському 
меморандумі про гарантії безпеки у зв‟язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1994 р., Договорі про дружбу та співробітництво 
між Російською Федерацією та Україною, договорах щодо базування 
Чорноморського флоту РФ на території України 1997 р., Договорі між Україною і 

Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон 2003 р.);  
– принципу територіальної цілісності держав (агресією, яка мала своїм 

наслідком окупацію та незаконну анексію частини території суверенної держави, 
Росія порушила територіальну цілісність України);  

– принципу поваги прав людини й основних свобод (численні порушення прав і 

свобод людини у Криму, що відбулись у процесі та після анексії, найбільш 
показними з яких є переслідування кримських татар та інших громадян України, які 
не підтримали російської окупації та анексії) [1]. 

Світове співтовариство не визнало російську анексію Криму та запровадило 
низку санкцій проти російських і кримських властей. Водночас, був створений 

небезпечний прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти самої 
Росії. Адже майже всі суб‟єкти міжнародного права зацікавлені в підтриманні 
стабільності світового порядку й непорушності його засад.  

Висновки. Кримські події кардинально змінили ситуацію в українсько-

російських відносинах. Вся попередня система «стратегічного партнерства», 

правова база угод і домовленостей про дружбу, добросусідство та партнерство, 
концептуальні засади «братства народів» – це все було зруйновано. Україна та 
Росія стали ворожими країнами, між якими розпочалася тривала неоголошена 

війна. 
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Актуальність теми дослідження. Інтервенція та анексія АР Крим – перший 

етап збройної агресії Російської Федерації проти України. Від початку цих подій 

пройшло майже два роки, але попри це у наукових дослідженнях ця тема є 
слабовивченою. Дослідження та систематизація основних подій, котрі в 
подальшому призвели до анексії АР Крим, дають підстави для ще більш глибокого 

вивчення сучасного російсько-українського конфлікту. 
Метою цього дослідження є аналіз основних подій, котрі призвели до анексії 

АР Крим, та встановлення їх хронологічної послідовності.  
Виклад основного матеріалу. 19 лютого 1954 р. Кримська область РРФСР за 

указом Президії Верховної Ради СРСР була передана у підпорядкування УРСР. 

Разом із Кримською областю до складу УРСР було передано м. Севастополь, що 
було закріплено у Конституції УРСР 1978 р. 

22 березня 1991 р. у Криму було проведено референдум. За його 
результатами Кримській області було повернуто статус автономної республіки. 
Після проголошення незалежності України, 4 вересня 1991 р. Верховна Рада АР 

Крим проголосила суверенітет, проте мешканці півострова та м. Севастополь на 
Всеукраїнському референдумі 1991 р. проголосували за підтримку Акту 

проголошення незалежності України (54,19 % та 57,07 % відповідно).  
5 травня 1992 р. Верховна Рада АР Крим прийняла Акт про проголошення 

державної незалежності Республіки Крим й оголосила проведення референдуму.        

13 травня 1992 р. Верховна Рада України визнала цей акт таким, що суперечить 
чинному законодавству. 21 травня 1992 р. Верховна Рада АР Крим його скасувала.  

13 жовтня 1993 р. ВР АР Крим проголосувала за створення посади президента 
АР Крим, на січень 1994 р. були призначені вибори, перемогу на яких здобув Юрій 
Мєшков. На своїй посаді він виступав за введення на півострові рубльової зони, 

укладання військово-політичної угоди з Росією, надання жителям Криму російського 
громадянства, введення московського часу тощо. Проте ці намагання 
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наштовхнулися на жорстку протидію офіційного українського уряду й кримської 

опозиції. 17 березня 1995 р. посада президента АР Крим була скасована Верховною 
радою України [7, c. 362]. 

 Протягом 1995–1997 рр. між Україною та Російською Федерацією було 
підписано низку міждержавних угод і договорів: Договір про дружбу, співробітництво 
та партнерство; Угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України; Угоду про параметри поділу 
Чорноморського флоту; Угоду про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом 

Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської 
Федерації на території України. В них сторони відмовилися від будь-яких 
територіальних претензій одна до одної, визначили правила базування 

Чорноморського Флоту РФ на території України, домовилися про глибоку економічну 
та політичну співпрацю тощо  [4; 8; 10].  

Незважаючи на це, сепаратистські настрої у Криму не зникли, але були не 
такими значними. Яскравим прикладом слугують результати місцевих виборів 2006 і 
2010 рр. На виборах до Верховної Ради Криму з великим відривом перемогу 

здобула «Партія регіонів» – 32,5 % у 2006 р. і 49 % у 2010 р., яка хоч у 
передвиборчих програмах використовувала проросійську риторику, проте не 

висувала сепаратистських гасел і, як не дивно, виступила у цьому випадку на 
засадах державності. Відверто сепаратистська партія «Союз» у 2006 р. набрала 7 % 
голосів, а у 2010 р. – 5 %. Також у 2010 р. трьохвідсотковий бар‟єр подолала партія 

з подібною риторикою – «Руська єдність», набравши 4 % голосів.  
Одним із чинників, який приглушив сепаратистські настрої, можна розглядати 

підписання 21 квітня 2010 р. Угоди щодо продовження базування Чорноморського 
флоту РФ у м. Севастополь на 25 років (до 2042 р.). Станом на початок 2010 р. це 
було однією з найголовніших зовнішньополітичних цілей РФ, оскільки термін дії 

попередньої угоди збігав у 2017 р. [2; 3; 9]. 
З новою силою сепаратистські настрої почали проявлятися під час 

антиурядових протестів  у грудні 2013 р. – лютому 2014 р. На це були певні причини: 
по-перше, провладна партія «Партія регіонів» мала тут значний адміністративний 
ресурс; по-друге, більшість населення дійсно було проти головної вимоги 

протестувальників про проєвропейський вектор зовнішньої політики України;             
по-третє, велика кількість кримчан виступали за більше політичне й економічне 

зближення півострова з РФ. 
Перший великий сепаратистський мітинг відбувся в Севастополі 23 лютого 

2014  р., на наступний день після голосування Верховної Ради за відставку Віктора 

Януковича. На ньому було оголошено недовіру голові Севастопольської міської 
державної адміністрації Володимиру Яцубі, який наступного дня склав 

повноваження. Новим «народним мером» став російський бізнесмен Олексій Чалий, 
обраний на мітингу. Того ж дня лідер партії «Руський блок» Геннадій Басов оголосив 
про створення загонів самооборони, які надалі брали активну участь у блокуванні 

військових частин Збройних сил України.  
У ніч на 27 лютого 2014 р. було захоплено будинки Уряду та Верховної Ради 

Криму військовими без розпізнавальних знаків. Удень до кримського парламенту 
прибула делегація народних депутатів Державної Думи РФ. На закритому засіданні 
було проголосовано за призначення референдуму про статус АР Крим й оголошено 

відставку голові Ради міністрів АР Крим Анатолію Могильову, а на його місце було 
вибрано лідера партії «Російська єдність» Сергія Аксьонова. Того ж і наступного дня 

почалося блокування та захоплення стратегічних об‟єктів, зокрема – аеропортів 
«Бельбек» і «Сімферополь», Балаклавської бухти, офісів «Укртелеком» та «ТРК 
Крим» [1]. 
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1 березня 2014 р. Сергій Аксьонов звернувся до В. Путіна за допомогою для 
забезпечення миру у регіоні. У свою чергу, В. Путін звернувся до Ради Федерації з 
проханням про дозвіл вводити війська на територію АР Крим, що було підтримано. 

Цього ж дня відбулося блокування українських військових частин у Судаку, 
Балаклаві, Феодосії й Євпаторії, було захоплено паромну переправу через  

Керченську протоку. 
6 березня 2014 р. було припинено мовлення українських ТРК «1+1» та «5», на 

їх частотах почали транслюватися «Росія-1» і «Росія-24». Також Верховною Радою 

АР  Крим було прийнято рішення про  перенесення референдуму про статус АР 
Крим на 16 березня. 

До 11 березня було припинено мовлення решти українських ТРК і заблоковано 
автомобільні траси на межі півострова, а діяльність на території АР українських 
націоналістичних організацій і партій «ВО Свобода», «Правий сектор», «Тризуб», 

«Патріоти України» та інших  була оголошена незаконною. Верховна Рада АР Крим 
та міськрада м. Севастополь прийняли Декларацію незалежності Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь [6]. 
16 березня 2014 р. відбувся референдум, на якому явка виборців склала               

81,4 % у АР Крим і 84,5 % – у м. Севастополь. Результати референдуму (96,7 % − у 

АР Крим, 95,6 % − у м. Севастополь) свідчили про приєднання АР Крим до РФ. 
Низка держав і міжнародних організацій (ОБСЄ, НАТО, ЄС) результатів 

референдуму не визнали. Лише уряди Вірменії, Казахстану та КНДР висловили 
свою підтримку АР Крим.  

18 березня 2014 р. між В. Путіним та прем'єр-міністром самопроголошеної 

Республіки Крим С. Аксьоновим, головою новоствореної «Державної Ради» 
самопроголошеної Республіки Крим В. Константиновим, представником 

сепаратистського керівництва м. Севастополь О. Чалим було підписано Договір між 
Російською Федерацією та Республікою Крим про прийняття  до складу РФ 
Республіки Крим та утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів . 

Конституційний Суд РФ 19 березня 2014 р. одноголосно визнав договір таким, що 
відповідає Конституції РФ. 20 березня Державна Дума РФ ратифікувала договір,            

21  березня договір був одностайно ратифікований Радою Федерації, який набрав 
своєї чинності [5]. 

Висновки та результати дослідження. Перші прояви автономізму в Криму 

почалися ще коли півострів був у складі УРСР. Після здобуття незалежності 
України, місцева влада в Криму проголосила акт про незалежність Республіки Крим, 

який був відмінений українським урядом. Після підписання низки міжнародних 
договорів у 1995–1998 рр. між Україною та Російською Федерацією, які, в тому числі, 
зачіпали кримське питання, рівень сепаратизму значно послабився. Про це яскраво 

свідчать результати місцевих виборів 2006 і 2010 рр. На них відверто проросійські 
партії з сепаратистською риторикою зазнали поразки.  

Сепаратистські настрої в Криму посилились із початком антиурядових 
протестів у грудні 2013 р. Прокотилася хвиля мітингів, відбулося захоплення 
адмінбудівель, проведено референдум щодо визначення статусу півострова. Як 

результат, між представниками нової кримської влади й президентом РФ було 
підписано договір про входження Республіки Крим до складу Російської Федерації. 
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Актуальність теми. На сучасному етапі ядерна зброя є одним із 

найважливіших важелів у здійсненні зовнішньої політики та дає змогу певним чином 
впливати на міжнародну ситуацію у певному регіоні та світі загалом. Щодо Індії та 

Пакистану, то кожна з цих країн володіє ядерною зброєю, а найважливішим у 
відносинах цих сусідів є невирішений територіальний конфлікт через приналежність 
Кашміру. Наявність ядерної зброї у цих країнах ще більше загострює Кашмірський 

конфлікт і загрожує безпеці у Південній Азії та усьому світу загалом. Тому 
дослідження доктрин та реального ядерного потенціалу Індії та Пакистану є 

важливим елементом для забезпечення регіональної та міжнародної безпеки.   
Метою наукового дослідження є порівняння та характеристика ядерних 

потенціалів Індії та Пакистану.  
Реалізація поставленої мети передбачає розв‟язання таких завдань: 

1) охарактеризувати воєнні доктрини Індії та Пакистану, а саме їх ядерну 

складову; 
2) проаналізувати запаси ядерної зброї та засобі її доставки обох країн; 
3) розглянути сировинну базу для виготовлення ядерної зброї. 

Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в 1974 р. та 1998 р., 
відповідно, таким чином показавши, що у них є ядерна зброя й вони рішуче 

налаштовані розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння  цих двох 
держав отримало ще один важливий складник, коли до гонки звичайних озброєнь 
додалось ядерне протистояння між ними. Цей чинник може серйозно вплинути на 

забезпечення безпеки у Південній Азії.  
Ядерна зброя апріорі не може носити мирний характер, а тим паче у власності 

таких країн, як Індія та Пакистан, між якими ще з 1947 р. існує територіальний 
конфлікт. При цьому ні Індія, ні Пакистан не є учасниками Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. 

Індія  у 1999 р. розробила проект національної ядерної доктрини, який не був 
офіційним документом, проте в ньому були зведені воєдино всі основні принципи у 

сфері ядерних озброєнь. У 2003 р. країна прийняла ядерну доктрину, яка була 
заснована на принципі мінімального ефективного стримування та незастосування 
ядерної зброї першими. Ніяких офіційних заяв, що конкретизують розмір арсеналу, 

необхідного для «мінімального надійного стримування», не робилося. Однак, за 
даними Міністерства оборони Індії, він включає набір потенціалів наземного, 

морського й повітряного базування.  
Окрім того, 2003 р. за підсумками засідання Комітету з безпеки на чолі з 

прем'єр-міністром А.Б.Ваджпаї було оголошено про створення органу, що має 

повноваження приймати рішення про застосування ядерної зброї. Загальний 
контроль за застосуванням ядерної зброї покладається на орган, що складається з 

двох рад – Політичної та Виконавчої (на чолі з прем'єр-міністром і радником 
прем'єр-міністра з національної безпеки). 

Порівнюючи проект доктрини та саму доктрину, можна сказати, що офіційне 

затвердження ядерної доктрини Індії не внесло майже нічого принципово нового в 
формування перспективних ядерних сил цієї країни порівняно з проектом. Єдина 

істотна відмінність від проекту  –  згадка про хімічний чи біологічний напад як привід 
до можливої ядерної відповіді [2]. 

У Пакистані офіційної ядерної доктрини немає. Домінування військових сил у 

державі не дає ніяких можливостей для інших політичних сил і бюрократичних 
гравців чи установ приймати рішення щодо використання ядерної зброї або 

формуванні самої доктрини у Пакистані. Після індійських і пакистанських ядерних 
випробувань у Пакистані сформувалися такі ключові принципи, які можна 
розглядати як пакистанську ядерну псевдодоктрину: мінімальне переконливе 
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ядерне стримування, сконцентроване на Індії; принцип масованої відплати; політика 
застосування ядерної зброї першими; еквівалентне націляння ядерної зброї; 

децентралізована структура ядерного командування й управління (контролю). 
Не маючи чітко сформульованої ядерної доктрини у вигляді офіційного 

документа, Пакистан дотримується вищезазначених принципів. Про ядерну політику 
держави можна також судити з висловлювань та інтерв'ю офіційних осіб, включаючи 
президента країни й високопоставлених пакистанських військових. 

Офіційна позиція Пакистану базується на тому, що головна функція його 
ядерного арсеналу (ядерних або стратегічних активів) полягає в тому, щоб не дати 
Індії можливість якимось чином взяти гору над країною в економічному чи 

політичному аспекті. Другий аспект політики Пакистану у сфері ядерних озброєнь 
полягає в тому, щоб стримувати перевагу Індії в нападі на збройні сили Пакистану із 

застосуванням різноманітних технічних засобів. Ісламабад вважає, що перевага 
Індії в географічному положенні й практично у всіх категоріях технічного військового 
потенціалу роблять ядерні сили Пакистану незамінними для оборони країни. Тому 

Пакистан залишає за собою найважливіший, на їхню думку, принцип – застосування 
ядерної зброї першими [3]. 

Індія й Пакистан продовжують виробляти матеріали для виробництва ядерної 
зброї та її засобів доставки. Ніяких офіційних заяв щодо планів та остаточних 
розмірів ядерних арсеналів з обох сторін не лунало. На думку експертів, на 

сучасному етапі Індія й Пакистан мають від 100 до 200 одиниць ядерної зброї. За 
даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI), 

Пакистан дещо випереджає за кількістю ядерних боєголовок Індію (табл. 1) . Проте  
ці дані можуть не повністю збігатися з реальними запасами ядерної зброї. 

           Таблиця 1 
                                Світові запаси ядерної зброї у 2014–2015 рр., одиниць*    
          

Країна Розгорнуті 
боєголовки 

Інші 
боєголовки 

Всього  
у 2014 р. 

Всього  
у 2015 р. 

США 2080 5180 7300 7260 

Росія 1780 5720 8000 7500 
Великобританія 150 65 225 215 

Франція 290 10 300 300 
Китай … 260 250 260 

Індія … 90–110 90–110 90–110 
Пакистан … 100–120 100–120 100–120 

Ізраїль … 80 80 80 
Північна Корея .. .. 6–8 6–8 
Всього 4300 11 450 16 500 15 500 

* Складено за  даними SIPRI.  

Незважаючи на те, що Пакистан може мати в кількісному відношенні більше 

зброї, в Індії, на думку експертів, вона – якісніша. Вважається, що в основі ядерної 
зброї Індії лежить плутоній-239. Станом на 2013 р, запаси збройового плутонію Індії 

оцінювалися в 360–780 кг. Плутоній був вироблений у тепловому ядерному 
реакторі, який зупинили в кінці 2010 р. Наразі планується у 2017–2018 рр. побудова 
ще одного реактора з великою потужністю [1]. У перспективі Індія планує 

побудувати приблизно шість таких реакторів, що ще раз засвідчує бажання Інді ї 
виробляти свою ядерну зброю у більших масштабах.  

Потенційно один такий реактор може виробляти близько 140 кг збройового 
плутонію на рік, що є достатнім для виготовлення 28–35 одиниць ядерної зброї 
залежно від конструкції бомби та технології виготовлення. Нині Індія нарощує 

потужності зі збагачення урану, насамперед для виробництва високозбагаченого 
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урану, який є значно стабільніший і, відповідно, є кращим матеріалом для 

виготовлення ядерної зброї. 
Більшість ракет далекої дії, тобто від 2000 до 5000 км, пребувають на стадії 

розробки або не є повністю боєздатними. Також в індійському ядерному арсеналі є 

присутні два типи літаків із можливістю доставки на відстань приблизно 1500 км 
(табл. 2). Щодо балістичних ракет морського базування, то на озброєнні  в Індії є дві 

такі ракети з можливістю доставки боєголовки до 700 км та ще одна, яка на сьогодні 
перебуває на стадії розробки й має бути взята на озброєння протягом наступного 
одного або двох років уже з можливістю доставки на відстань до 3000 км, Перший 

випробувальний запуск був здійсненій із розміщеної в зануреному стані платформи 
24 березня 2014 р. 

         Таблиця 2 
Порівняльна характеристика  

ядерного арсеналу Індії та Пакистану* 
 

Індія Пакистан 
Тип Дальність, 

км 

Статус Тип Дальність, 

км 

Статус 

Літаки: 
- Mirage 2000H 
- Jaguar IS 

 
1850 

 
1400 

 
На озброєнні 
 
На озброєнні 

Літаки: 
- F-16A/B 
- Mifage V 
- JF-17 

 
1600 
2100 
------ 

 
На озброєнні 
На озброєнні 
------ 

Балістичні 
ракети 
наземного 
базування: 
- Prithvi II 
- Agni I 
- Agni II 
 
- Agni III 
- Agni IV 
 
- Agni V 
 

 
 
 
 

350 
~700 
>2000 

 
>3200 
>3500 

 
>5000 

 
 
 
 
На озброєнні 
На озброєнні 
Не повністю 
боєготові 
-------- 
На стадії 
розробки 
На стадії 
розробки 

Балістичні 
ракети 
наземного 
базування: 
- Ghaznavi 
- Ghauri 
- Shaheen I 
- Abdali 
 
- Shaheen II 
 
- Nasr  

 
 
 
 

290 
1250 
750 
180 

 
2000 

 
60 

 
 
 
 
На озброєнні 
На озброєнні 
На озброєнні 
На стадії 
розробки 
На стадії 
розробки 
На стадії 
розробки 

Балістичні 
ракети 
морського 
базування: 
- Dhanush 
 
- K-15 (B-05) 
 
- K-4 
 

 
 
 
 

400 
 

700 
 

~3000 

 
 
 
 
Не повністю 
боєготові 
На стадії 
розробки 
На стадії 
розробки 
 

Крилаті 
ракети: 
 
 
- Babur 
 
- Ra‟ad 

 
 
 
 

350 
 

350 

 
 
 
 
На стадії 
розробки 
На стадії 
розробки 
 

* Складено автором за даними SIPRI.  

 

Якість та спосіб доставки такої зброї також є теж важливим. Як Індія, так і 
Пакистан придбали різноманітні балістичні й крилаті ракети дальнього радіусу дії 
для застосування зі звичайними й ядерними боєголовками. Вважається, що 

Пакистан придбав технологію з виробництва балістичних ракет у Китаї та Північній 
Кореї ще у 1980–1990-х рр. Однак, не відомо наскільки нинішнє виробництво ракет у 

Пакистані залежить від іноземних технологій [5].  
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Індія щодо імпорту ракетних технологій досить тісно співпрацює з Росією та 

Ізраїлем. Прикладом співпраці Індії та Росії є створення спільного підприємства з 
виробництва надзвукових крилатих ракет точного наведення BrahMos наземної, 
морської й повітряної версії базування з дальністю 270 км. Ракети з найбільшою 

дальністю «Harop», які імпортувала Індія, вироблені в Ізраїлі. Позначений 
виробником як «Самонавідний боєприпас», Harop, по суті, є повільною ракетою з 

дальністю 1000 км, яка може обстежити великий район у пошуках цілі для атаки [4]. 
За техніко-економічними показниками ядерна зброя Пакистану поступається 

Індії, оскільки створена на основі високозбагаченого урану. Пакистан продовжує 

виробляти високозбагачений уран для військових цілей й його запаси в 2013 р 
оцінювалися в 3 тонни. Також існує думка, що Пакистан рухається до створення 

арсеналу, частково заснованого на плутонії, тому що такі ракети будуть більш 
мобільними. 

Припускають, що в мирний час ця країна зберігає свої ядерні боєголовки 

окремо від їх засобів доставки. У деяких звітах йдеться також про можливість 
зберігання боєголовок у розібраному вигляді. Однак Відділ стратегічного 

планування, який управляє ядерними силами Пакистану, ніколи не підтверджував ці 
повідомлення. У 2013 р Пакистан продовжував розробку й проведення випробувань 
більшості типів своїх оснащених ядерною зброєю ракет, які стоять на озброєнні або 

все ще перебувають на стадії розробки (табл. 2). 
Стан із засобами доставки  ядерних боєголовок Пакистану порівняно з Індією є 

гіршим. Балістичні ракети наземного розташування та крилаті ракети можуть 
уразити ціль на відстані від 180 до 1300 км, але є типи літаків, які мають можливість 
доставити ядерний боєзаряд на відстань до 2100 км (табл. 2). 

Враховуючи всі вище перераховані чинники, можна припустити, що обмін 
ударами між Індією та Пакистаном із застосуванням незначної кількості ядерних 

боєзарядів цілковито зруйнує економіку, інфраструктуру обох країн, викличе епідемії, 
проблеми з мільйонами біженців та створить складну ситуацію у всьому регіоні.  
 Висновки. Порівнявши ядерний потенціал Індії та Пакистану можна 

констатувати, що за техніко-економічними показниками виготовлення ядерної зброї 
та засобів її доставки значну перевагу має Індія. Однак обидві держави й надалі 

продовжують розвивати свої ядерні програми та нарощувати ядерний потенціал. 
Протистояння між ним, особливо за наявності територіального конфлікту, робить 
ядерну зброю основною загрозою для безпеки не лише Індії й Пакистану, а й усієї 

Південної Азії. 
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Актуальність дослідження. Ринок країн Африки вітчизняні спеціалісти 

збройового бізнесу завжди вважали перспективним для України, зокрема, через 
зосередження на ньому значної кількості пострадянських озброєнь. Сприйняття 
України як суб‟єкту світового ринку зброї саме через її військово-промисловий 

комплекс надзвичайно важливо не тільки для іміджу держави, незалежно від 
етичного аспекту торгівлі зброєю, а й для забезпечення її національної безпеки.  

Мета дослідження: з‟ясувати особливості присутності України на ринку зброї 
країн Африки. Завдання: проаналізувати причини зацікавлень України ринком 

озброєнь країн Африки, номенклатуру її військової продукції, стан військо-

політичного співробітництва між Україною та країнами регіону.  
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на військові дії на південному 

сході країни, Україна не скоротила експорт озброєнь. За підсумками 2014 р. наша 
держава, як і раніше, увійшла в десятку найбільших експортерів зброї за версією 
Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), 

зайнявши в рейтингу дев‟яте місце [3]. Також державний концерн «Укроборонпром» 
за підсумками минулого року поліпшив свої показники: вперше в історії увійшов у 

сотню найбільших оборонних компаній світу за версією американського видання 
«Defense News», зайнявши 92-ге місце [2].  

Номенклатуру військової продукції, з якою Україна виходить на світові ринки 

озброєнь, становлять танки, десантні кораблі, транспортні літаки, вертольоти, 
ракети класу «повітря-повітря» тощо. Традиційно наша країна найбільше 

представлена на ринках країн Азії, Близького Сходу та Африки, при цьому існує 
тенденція до розширення присутності в інших регіонах. 

                                                 
© Гінчук О. В., 2015 



 273 

Ринок країн Чорного континенту приваблює Україну з багатьох причин. По-

перше, на цьому ринку порівняно легко реалізувати озброєння й техніку, які 
виводяться зі складу Збройних Сил України, що розв‟язує додаткову проблему – 

утилізації старої зброї. По-друге, африканський континент традиційно є зоною 
напруження, де значна кількість країн або готуються до воєнної кампанії, або 
перебувають у стані конфлікту з іншою країною, що часто звужує вимоги замовника 

до швидкого розв‟язання проблеми постачання озброєнь. Водночас, постачання 
озброєнь та військової продукції до двадцяти країн світу заборонено ООН, а це 

змушує торговців зброєю діяти надзвичайно обережно. По-третє, при загальній 
тенденції звуження світового ринку озброєнь на Африканському континенті, на 
південь від пустелі Сахара інтенсивність торгівлі зброєю продовжує стабільно 

зростати. По-четверте, переважна більшість країн Африки не мають розвинутої 
промисловості й погоджуються на закупівлю власне озброєнь, а не ліцензій із 

паралельною організацією власного виробництва. Це не потребує вкладення 
інвестицій, тому полегшує укладання збройових контрактів. Важливо й те, що в 
значній частині країн Африки, більше ніж в інших регіонах світу, на озброєнні 

перебуває техніка радянського виробництва, яка потребує ремонту, модернізації й 
заміни комплектуючих. Усі зазначені чинники суттєво звужують не лише кількість 

країн-постачальників зброї на ці ринки, а й кількість головних конкурентів.  
На нашу думку, Україна досить впевнено почувається на африканському ринку 

озброєнь, незважаючи на жорстку конкуренцію на ньому, насамперед, із Російською 

Федерацією та Республікою Білорусь. РФ має більше можливостей щодо 
політичного лоббі, більше представництв та значно вищий рівень співпраці з 

білоруськими приватними фірмами, що робить можливими постачання тим країнам, 
куди Україна за певних причин не постачає озброєння. Наша держава має як 
традиційних замовників, так і тих, що одночасно користуються послугами імпортерів. 

До них належать Єгипет, Алжир, Лівія, Туніс, Ліберія, Судан, Чад, Екваторіальна 
Гвінея, Ефіопія.  

Станом на 2015 р., окрім військово-технічного співробітництва з цими країнами, 
Україна виконує ряд контрактів на постачання озброєнь до них. Зокрема, 
виконується контракт на постачання 40 танків Т-72М1, 5 танків Т-55, 8 од. БТР-3,              

16 одиниць БМП-1 і 10 одиниць БРДМ-2 до Судану, контракт на постачання                               
200 танків Т-72Б до Ефіопії, а також контракти на постачання нового покоління 

українських броньованих автомобілів КРАЗ «Feona» до Єгипту, Тунісу, Ефіопії та 
Нігерії.  

У загальних обсягах торговельно-посередницької діяльності держпідприємства 

«Укрспецекспорт» на країни Африки щорічно припадає близько 20 % усіх операцій. 
Головні перспективи на цьому ринку українські фахівці пов‟язують із прискоренням 

прийняття рішень щодо продажу певної номенклатури військової техніки. 
Відзначають експерти й негативну тенденцію – більша частина виробів, що продав 
український оборонпром до країн Африки була спроектована й зроблена ще за часів 

СРСР.  
Важливим аспектом просування української продукції на ринках зброї в Африці 

є участь у спеціалізованих виставках. Так, у 2010 та 2012 рр. Україна брала участь у 
найбільшій виставці озброєнь на континенті «Africa Aerospace and Defence», що раз 
на два роки проводиться у Південно-Африканській Республіці. На ній Україна 

щоразу представляла найновіші розробки вітчизняного оборонпрому. У 2012 р. 
наша країна презентувала переносний протитанковий ракетний комплекс «Скіф», 

станцію радіоелектронної розвідки «Кольчуга-М», радіолокаційну станцію 36Д6, 
бронетранспортери БТР-4, БТР-3Е1, МТ-ЛБ, основний бойовий танк «Оплот» та 
патрульний катер «Калкан-М». У 2014 р. наша делегація була відсутня, однак у          
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2016 р. «Укроборонпром» та «Укрспецекспорт» планують знову представляти 
Україну на цій виставці [1].  

Українська влада не планує зупинятися на досягнутому. У травні 2015 р. 

президент П. Порошенко доручив «Укроборонпрому» нарощувати обсяги продажу 
зброї, щоб країна увійшла в п‟ятірку найбільших експортерів зброї у світі. У концерні 

визнають, що на виконання цього завдання потрібні роки, але вже у 2016 р . 
планують наростити експорт за рахунок нових контрактів. Шансів на успіх концерну 
додає той факт, що в цьому році до його складу включили держпідприємство 

«Антонов» – флагман українського літакобудування. Це підприємство не тільки 
додасть українському ВПК виробничої потужності, а й збільшить надходження від 

експорту – навіть на тлі нинішньої кризи «Антонов» завершив перший квартал              
2015 р. з чистим прибутком у 947 млн грн. Як відомо, літаки фірми активно 
експлуатують у країнах Африки, тому, незважаючи на те, що компанія не 

розголошує країн-замовників своєї продукції, з якими були підписані контракти на 
початку вересня 2015 р., можна впевнено стверджувати, що серед них є й 

африканські держави.  
Висновки. На ринку озброєнь країн Африки Україна займає важливе місце. 

Обсяги постачання продукції та послуг військового призначення залишаються 

стабільними, а розвиток військово-технічного співробітництва – динамічним. 
Активність України на африканському ринку озброєнь обумовлена, передусім, 

спадщиною СРСР, який забезпечував практично весь Чорний континент озброєнням 
власного виробництва. Після отримання незалежності Україна активізувала свою 
діяльність у цьому напрямі, що дало змогу успішно закріпитися на ринку озброєнь 

країн Африки, незважаючи на його конкурентний розподіл. Водночас, потенціал 
національного ВПК ще повністю не реалізований, про що свідчить зростання 

кількості тендерів та збройових проектів, у яких активну участь бере Україна.  
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Проаналізовано кіберзлочинність як загрозу міжнародній безпеці. Охарактеризовано 

різні види кібератак та їх наслідки. Визначено причини діяльності хакерів  та основні засоби 
боротьби з ними. 
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Romaniuk V. R. Cybercrimes as a Threat to International Security. The article deals 

with the cybercrimes as a threat to international security. The characteristics of different types of 
cyber attacks and their consequences are given. The reasons of hackers and the main methods 
of fighting with them are analyzed. 
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Актуальність теми дослідження. Ми живемо в епоху інформаційного 

суспільства, коли коп‟ютери, смартфони та інші гаджети стали невід‟ємною 
частиною життєдіяльності людини та держави. Однак, таке стрімке поширення 

засобів комунікації не могло пройти без наслідків. Кінець XX – початок ХХІ ст. 
позначився появою нової кіберзлочинністю. Нині боротьба з кіберзлочинністю є 
однією з найбільш актуальних проблем у світі. Зростаюча кількість кіберзлочинців, 

постійне вдосконалення інформаційних технологій і, як наслідок, поява нових 
можливостей для вчинення таких злочинів створюють загрозу для глобальних 

інформаційних мереж і суспільства загалом. 
Метою дослiдження є аналіз кіберзлочинності як загрози міжнародній безпеці.  
Результати дослідження. Кіберзлочинність є об‟єктивним наслідком 

глобалізації інформаційних процесів і появи глобальних комп‟ютерних мереж. Зі 
зростанням використання інформаційних технологій у різних сферах діяльності 

людини зростає й використання їх із метою вчинення злочинів. Поняття 
«кіберзлочинність» охоплює весь спектр злочинів у сфері інформаційних технологій, 
будь це злочини, вчинені за допомогою комп‟ютерів, або злочини, предметом яких є 

комп‟ютери, комп‟ютерні мережі та інформація, яка зберігається в них [10].  
Одним із різновидів кіберзлочинності, який має тяжкі наслідки, є кібертероризм. 

Згідно чинного українського законодавства,  кібертероризм – умисна атака на 
інформацію, яка обробляється комп`ютером, комп`ютерну систему чи комп`ютерні 
мережі, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей або призводить до 

інших тяжких наслідків [1]. 
Спеціальний агент ФБР Марк Поллітт дає визначення кібертероризму як  

сплановані, політично вмотивовані атаки на інформацію, комп‟ютерні системи, 
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комп‟ютерні програми й дані, які призводять до пошкодження не бойових цілей і 

здійснюються недержавними групами або таємними агентами [2]. 
Кібертероризм є одним із найнебезпечніших видів злочинності. Кібератаки 

можуть спричинити величезну шкоду на локальному, державному та навіть 

міжнародному рівні, адже зовнішні кібератаки можуть переслідувати й більш 
серйозні цілі, ніж пасивний збір даних, а об‟єктами кібертероризму можуть бути 

грошова та секретна інформація, апаратура контролю над космічними приладами, 
атомними електростанціями, воєнними комплексами, головними комп‟ютерними 
вузлами тощо. 

Із збільшенням кількості користувачів зростають такі фактори ризику, як 
збільшується залежність суспільства від інформаційних технологій, що, у свою 

чергу, обумовлює його вразливість до різного роду інформаційних зазіхань; 
збільшується можливість використання мережі для вчинення злочинів, а також 
росте потенційна можливість стати жертвою використання інформаційних 

технологій у злочинних цілях. При цьому вчинення злочину не вимагає великих 
зусиль і затрат – достатньо мати комп‟ютер, програмне забезпечення та 

підключення до інформаційної мережі. Не потрібно навіть глибоких технічних знань: 
існують спеціальні форуми, на яких можна придбати програмне забезпечення для 
вчинення злочинів, викрадені номери кредитних карт і ідентифікаційні дані 

користувачів, а також скористатися послугами з допомоги у здійсненні електронних 
розкрадань й атак на комп‟ютерні системи. 

Кіберзлочини здійснюються хакерами. Оксфордський тлумачний словник дає 
визначення поняття «хакер» як особи, що намагається отримати несанкціонований 
доступ до комп'ютерних систем, зазвичай, із метою отримання секретної інформації 

[3].  Варто зазначити, що лише 0,1 % хакерів – це професіонали світового рівня, що 
становлять справжню загрозу, не тільки для якоїсь окремої компанії, а й для країни 

загалом. Незначний відсоток становлять хакери «середнього класу», які самостійно 
розробляють шкідливі програми та можуть становити загрозу для якоїсь компанії 
(рис. 1). Зазвичай кіберзлочинці такого класу об‟єднуються у невеликі групи та 

разом атакують сайти. В окремих випадках їх наймають великі корпорації для 
заподіяння шкоди конкурентам. 

90 % хакерів – це переважно підлітки, які мають базові навички програмування, 
та не представляють собою загрози для держави. Як правило, ці особи вчиняють 
злочини з метою задоволення почуття власної гідності. Вони шукають вразливі 

місця у програмному забезпеченні, намагаються обійти системи захисту сайтів і,  
зазвичай, заробляють не багато, зламуючи акаунти в соціальних мережах та 

електронні поштові скриньки [6]. 

 
 

Рис. 1. Соціальний статус хакерів 
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Кожного дня комп‟ютерні системи піддаються атакам хакерів і це спричиняє 

негативні наслідки для користувачів. Проте найбільшою проблемою є  хакерські 
атаки на комп‟ютери великих корпорацій та державних органів керування. Такі 

напади кіберзлочинців є загрозою, не лише функціональності якогось підприємства 
чи державного органу, а й економіки країни загалом. 

Згідно аналізу, проведеного компанією «FireEye» у країнах Близького Сходу, 

Європи та Африки найбільше від кібератак страждають урядові сайти, сайти 
фінансових організацій та сайти операторів  зв‟язку (рис. 2) [15].  

 

 
 
 

Рис. 2. Компонентна структура сайтів, на які здійснювалися 

кібератаки у 2014 р. [15] 

 

Будь-яка кібератака не проходить безслідно та має економічні наслідки. 
Наприклад, влітку  2014 р. хакери   отримати доступ до даних 83 млн клієнтів одного 
з найбільших  американських банків JPMORGAN CHASE [14]. Метою таких атак є 

отримання будь-яких даних для продажу їх третім особам. Як наслідок , банкам 
потрібно витрачати гроші на відновлення даних, покращення серверів, де 

зберігається інформація та створення (або реорганізація) спеціальних відділів для 
боротьби з кібератаками.   

Нерідко кібератаки вчиняють на державні комп‟ютерні системи. Наприклад, у  

квітні 2007 р. відбулася  кібератака на комп'ютерні системи державних 
установ Естонії [16]. Атаки почалися  під час загострення російсько-естонських 

відносин, пов'язаних із переносом пам'ятника Бронзовому солдату у Таллінні. Напад 
хакерів на деякий час вивів із ладу сайти парламенту, міністерств, банківських 
установ, засобів масової інформації Естонії. Надумку багатьох фахівців,  естонська 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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кібератака була однією з найкраще організованих та найвдаліших в 
історії Інтернету. Також ця атака продемонструвала слабкість країни перед 
кіберетероризмом та неготовність протистояти йому.  

Не виключенням є й Україна. Так, приміром після закриття сайту ex.ua, 
українськими хакерами було здійснено атаки на сайти Президента, Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Варто 

зазначити, що після припинення роботи сайту український трафік впав на 15 % [4]. 
Українські правоохоронні органи виявились безсилими й у результаті влада України 

не мала іншого виходу як повернути вилучені сервери та дозволити ex.ua працювати. 
Стан захищеності українського кіберпростору різко погіршився упродовж 

останніх двох років. За даними організації «Kaspersky Lab», у 2014 р. Україна посіла 

5 місце в рейтингу країн [12], на які здійснюються кібератаки  й разом із США 
очолила список жертв шпигунських кібератак [11].  

Популярність кіберзлочинності пов‟язана з високою винагородою праці. В 
Російській Федерації хакери заробляють в декілька разів більше, ніж фахівці 
інформаційної безпеки. Наприклад, ціна злому сайту – 50 євро, DDoS (Distributed 

Denial of Service) атака коштує 200–500 євро, розробка троянської програми             
900–4800 євро. А заробітна плата спеціаліста інформаційної безпеки в країні в 

середньому становить 12 тис. дол. [5]. Варто зазначити, що послуги кіберзлочинців 
в Європі та США коштують значно дорожче. 

Проте досить часто кіберзлочинці здійснють атаки з метою помсти або ж 

заради відновлення справедливості, а не тільки задля винагороди. Наприклад, 
хакерська група «Anonymous» організувала масштабну акцію «Розплата» для 

підтримки скандального сайту WikiLeaks. Після арешту Джуліана Ассанжа  
(засновника сайту) в грудні 2010 р. платіжні системи PayPal, MasterCard та Visa 
заблокували грошові рахунки WikiLeaks, у відповідь на це «Anonymous» вчинили 

низку кібератак,  у результаті чого було заблоковано сайти сервісів та виведено з 
ладу на деякий час роботу систем електронних платежів [9].   

Кіберзлочинність є порівняно новим видом суспільно небезпечних діянь, проте 
на відміну від традиційних крадіжок і шахрайства, вона постійно удосконалюється та 
йде в ногу з технологіями, що, у свою чергу, ускладнює виявлення та протидію 

зазначеним протиправним діям. Основна проблема боротьби зі злочинністю в 
мережі Інтернет полягає в транснаціональності самої мережі й у відсутності 

механізмів контролю, необхідних для правозастосування.  
Боротьба з кіберзлочинністю є нескінченним конфліктом між правоохоронними 

органами та кіберзлочинцями  З одного боку, це досить важливе протистояння, адже 

хакери наносять багато збитків для економіки держави та становлять загрозу для 
безпеки країни. Проте, з іншого погляду, боротьба з кіберзлочинністю є безглуздою 

тратою часу, адже як показала практика, хакерів арештовують дуже рідко, через 
банальну причину – їх не можуть знайти. Кіберпростір є ідеальним місцем для 
вчинення безкарного злочину. Як зазначає американський журнал « The Economist», 

кібрепростір – це п‟ятий регіон воєнних дій, після землі, моря, повітря та космосу [13].  
Висновки. Отже, кіберзлочинність – це незаконні дії, які вчиняються за 

допомогою комунікаційних мереж та інформаційних систем або проти цих систем і 
мереж. Зі зростанням використання інформаційних технологій у різних сферах 
діяльності людини зростає й використання їх із метою вчинення злочинів. 

Враховуючи те, що кіберзлочинність є загрозою не лише для окремої країни, а й 
міжнародної безпеки загалом існує необхідність спільних дій світового 

співтовариства у боротьбі  з цією загрозою.  
 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Із 2004 р. в рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства на 
території Волинської області фінансуються проекти Програми Добросусідства 
Польща‒Білорусь‒Україна (далі ‒ Програма). 

Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства (ЄІСП) – це ініціатива 
Європейської Комісії, метою якої є розвиток співробітництва між Європейським 

Союзом та партнерськими країнами для забезпечення інтегрованого та сталого 
регіонального розвитку. Учасниками Програми можуть бути юридичні особи, 

діяльність яких не переслідує комерційних цілей і які зареєстровані на територіях: 
– Польщі: у Кросненському, Перемишльському, Бялостоцькому, Ломжинському, 

Сувальському, Бяльському, Хелмсько-Замойському та Остроленцько-Сєдлєцькому 

субрегіонах; 
– Білорусі: Гродненської та Брестської областей; 

– України: у Львівській, Волинській, Закарпатській областях. 
Із-поміж інших учасників програми, крім органів місцевого самоврядування, 

державних та комунальних установ, значна увага ЄІСП зосереджена на потенційних 

можливостях забезпечувати сталий регіональний розвиток інституціями 
громадянського суспільства партнерських країн.  

Програма Добросусідства Польща‒Білорусь‒Україна – довгострокова 
ініціатива Європейського Союзу, яка впроваджується у кілька етапів.  

                                                 
© Черниш Ю. М., Вознюк Є. В., 2015 
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1-ий – INTERREG III A/ТACIS  CBC на 2004–2006 роки визначав такі пріоритети: 

‒ підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій шляхом 
модернізації та розвитку транскордонної інфраструктури;  

– розвиток людського капіталу та інституційної транскордонної співпраці, 

включно з безпекою на кордонах Європейського Союзу; 
– технічна допомога  [5]. 

Європейський фонд регіонального розвитку фінансував максимально 75 % від 
затверджених коштів грантової заявки, причому отримати їх могли лише польські 
заявники. У тих роках найбільшу групу бенефіціарів Програми становили місцеві 

органи влади Польщі, України та Білорусі. Також серед них були центри культури, 
школи, управління пожежної служби, управління лісових господарств та державні 

організації. Польські  неурядові організації на тому етапі брали участь переважно у 
реалізації «парасолькових» проектів у сфері культури, освіти, досліджень та розвитку 
підприємництва на прикордонних територіях. Оскільки під час перших двох наборів 

заявок домінували великомасштабні проекти (модернізація інфраструктури 
комунікацій, захист навколишнього середовища та розвиток інфраструктури туризму), 

це призвело до швидкого вичерпання коштів бюджету. Відтак, за висновком 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, для 
української сторони «надані можливості були використані лише частково, а подекуди 

навіть втрачені» [1]. Польські ж неурядові організації винесли з цього етапу набагато 
більше користі для  себе – в процесі численних тренінгів, консультацій і досліджень. 

За допомогою Спільного технічного секретаріату Програми у польських регіональних 
інформаційних пунктах для них організовувалися інформативні кампанії й семінари. 
Спершу консультації проводили представники Спільного технічного секретаріату, 

пізніше – представники місцевих органів влади. Ця практика «була дуже 
ефективною» [3]. Секретаріат розробляв інструкції щодо того, яким чином 

заповнювати анкети, щоб допомогти претендентам із недостатнім досвідом 
управління проектами. У результаті проведення такої інформаційної кампанії та 
семінарів кількість заявок польських неурядових організацій на участь у 

транскордонних проектах в наступному періоді суттєво збільшилася. Причому, їх 
концентрація за місцем розташування особливо помітна на польській стороні в 

містах: Білосток, Хелм, Люблін, Жешув, Хайнувака, Сувалки [2, c. 114]. 
2-ий – Реалізація Програми PL-BY-UA на 2007–2013 роки визначалася 

Постановою Європейської Комісії (ЄК) № 951/2007 від 9 серпня 2007 р. й вказувала 

на такі пріоритети: 
‒ підвищення конкурентоздатності прикордонних територій;  
– покращення якості життя; 
– інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад [5].  

Загальний бюджет Програми затверджений у розмірі 202,9 мільйонів євро. 
Органом управління Програми, як і в попередній період,  визначено Міністерство 
інфраструктури та розвитку Польщі, яке організовувало роботу Спільного технічного 

секретаріату.  Період виконання заходів – із 1 січня 2008 р. до 31 грудня 2016 р.  
Уже відбулося три запланованих набори проектних заявок, за якими прийняті 

рішення про фінансування. Серед аплікантів Програми, як і раніше, домінують 
органи місцевого самоврядування територій – учасниць програми. Проте вплив 
неурядових організацій країн-учасниць Програми збільшився. У переліку 
транскордонних проектів на 2007‒2013 рр., учасниками яких є організації та 

установи Волинської області [4], тепер також значаться:  
– Центр промоції Підляшшя з Білостока, який  є партнером Волинського 

обласного фонду підтримки підприємництва у реалізації проекту «Транскордонна 
система пошуку інвестора Польща‒Україна»; 
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– Люблінська регіональна туристична організація, що є партнером волинської 

неприбуткової громадської організації «Клуб екологічного туризму» у реалізації 

проекту «Створення інформаційного комплексу в сфері транскордонного туризму в 
Єврорегіоні «Буг»; 

– Фонд «Європейський центр зустрічей» із Нового Ставу (Республіка Польща) 

спільно зі Східноєвропейським університетом імені Лесі Українки реалізує п‟ять 
мікропроектів за напрямом «Транскордонний центр підтримки ринку праці»;  

– Польська фундація «OIC POLAND» як аплікант проекту «Мережа співпраці 

неурядових організацій прикордоння». Цей проект передбачає створення мережі 

співпраці на прикордонні, збільшення кількості спільних ініціатив, підвищення знань 
про польські й  українські неурядові організації, підвищення рівня знань і ноу-хау між 
польськими та українськими неурядовими організаціями, підвищення потенціалу 

польських та українських неурядових організацій. На це планується вкласти 483 тис. 
євро. 

 
 

Рис. 1. Розподіл коштів Програми Добросусідства Польща–Білорусь–Україна на 
2007‒2013 роки на проекти, що реалізувалися у Волинській області 

 
Загалом із 202,9 млн євро бюджету Програми на 2007–2013 рр.  на спільні 

ініціативи у Волинській області було затверджено до фінансування 33,3 млн євро 
(16,4 % від загальної кількості коштів Пргорами) (рис. 1).  Серед них на проекти за 

партнерською участю польських неурядових організацій виділялося загалом 1,4 млн 
євро, що становить лише 4,2 % від проектів, що реалізуються за Програмою у 
Волинській області. Причому з цих проектів лише 503 тис. євро виділялося для 

заходів, що реалізуються українською стороною партнерської угоди (1,5 % 
залучених в область коштів Програми). З них нині реалізований лише один проект 
«Транскордонна система пошуку інвестора Польща‒Україна» загальною 

кошторисною вартістю 302,7 тис. євро, з яких 182,4 тис. євро – для української 
сторони. Решту проектів планується завершити у 2016 р. [4].  

Аналіз спільно ініційованих та реалізованих у 2004–2015 роках проектів у 

межах Програми дає підстави констатувати про реальний вклад польських 

неурядових організацій у регіональний розвиток Волинської області в рамках 
транскордонної співпраці, а також про те, що він має тенденцію до зростання через 
їх потужніший досвід підготовки проектних заявок і спрощений доступ до Спільного 

технічного секретаріату Програми. 
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Актуальність теми. Охорона здоров‟я є однією з найважливіших і 

пріоритетних сфер будь-якої держави, адже здорове суспільство – це запорука 
успіху, процвітання та національної безпеки всієї країни. Але, водночас, 

ефективність охорони здоров‟я залежить від ретельного контролю, фінансового 
забезпечення та активного співробітництва з метою покращення всієї системи 
оздоровлення та захисту населення. Тому міжнародні зв‟язки відіграють роль 

каталізатора прогресу у функціонуванні закладів охорони здоров‟я. Протягом 
останніх років Волинська обласна клінічна лікарня досягла високого рівня в 

забезпеченні медичного обслуговування населення та продовжує впевнено 
рухатися в цьому напрямі. Зокрема, значний крок у розвитку міжнародного 
співробітництва здійснило відділення кардіології.   

Метою наукового дослідження є аналіз та визначення ролі міжнародних 

зв‟язків у функціонуванні відділення кардіології Волинської обласної клінічної 

лікарні.  
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) охарактеризувати діяльність відділення кардіології Волинської обласної 

клінічної лікарні; 
2) проаналізувати існуючі міжнародні зв‟язки відділення кардіології;  

3) запропонувати шляхи та перспективи розвитку міжнародного 
співробітництва відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні.  

Волинська обласна клінічна лікарня – багатопрофільний високо-

спеціалізований лікувально -профілактичний заклад, створений у 1944 р. Лікарня 
надає якісну медичну допомогу, що забезпечує ефективність охорони здоров‟я на 

Волині. З кожним роком у лікарні здійснюється оновлення матеріально-технічної 
бази, лікувального обладнання; лікарня відзначається високою фаховою 
підготовкою лікарів. Окрім власних зусиль колективу лікарні, особливу роль у 

забезпеченні європейського рівня лікувального закладу відіграє міжнародне 
співробітництво [3 ]. 

Відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні є одним із 
провідних структурних підрозділів закладу, який зацікавлений в активізації 
міжнародних зв‟язків. Відділення кардіології було відкрито в 1998 р. Кардіологи у 

своїй роботі керуються міжнародними стандартами та рекомендаціями щодо 
лікування серцево-судинної системи людини. До кардіологічного центру входять: 

кардіохірургічне відділення, кардіореанімаційне, власне кардіологія, кабінети 
ехокардіоскопії, стрес-тестів,  відділення електрофізіологічних досліджень серця, 
інвазивної кардіології, рентген-операційний блок та клініко-діагностична 

лабораторія. В центрі кардіології щорічно здійснюється 700 операцій, 
консультуються понад 2,5 тис. пацієнтів [2].  

Основними напрямами спеціалізації лікування серцево-судинних захворювань 
відділення кардіології є: 

‒ ішемічна хвороба серця; 

–порушення серцевого ритму; 
– серцева недостатність; 

– захворювання магістральних судин;   
– інші захворювання серця (перикардити, ендокардити,  міокардити) [2].  
Для досягнення міжнародного рівня забезпечення медичних послуг у 

кардіології інтенсивно впроваджуються новітні медичні технології завдяки іноземним 
зв‟язкам. Зокрема, придбано кардіоскопічний апарат експертного класу «Sumsung» 

(ЕХО), апарат штучного кровообігу «Shtoker» останнього покоління класу S5 та ін. 
Новітнє обладнання дало змогу спеціалістам використовувати нові методи 
діагностики й лікування [1].  
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Фахова підготовка спеціалістів займає особливе місце у функціонуванні 

відділення кардіології. Здійснюється стажування на робочих місцях, а також у 
республіканських та зарубіжних клініках. Так, кардіологи пройшли стажування у 

провідних клініках Польщі та Німеччини. Такий досвід дозволив лікарям здійснювати 
найскладніші операції на серці за допомогою апарату штучного кровообігу. 
Опановується така нова методика оперативних втручань на серці, як аорто-

коронарне шунтування.  
Лікарі беруть участь у науково-практичних конференціях, з‟ їздах, симпозіумах, 

семінарах за кордоном. Спеціалісти активно публікують наукові роботи в 
спеціалізованих медичних виданнях як на вітчизняному рівні, так і міжнародному. 
Конференції проводяться за участю спеціалістів провідних кардіологічних центрів із 

відеотрансляцією в зал із зворотнім зв‟язком ходу операції.  
Кардіологи лікарні останнім часом брали участь у таких конференціях, як 

Восьмий міжнародний симпозіум із легеневої гіпертензії (2013 р., Греція, Афіни), 
Двадцятий кардіологічний оновлений конгрес з актуальних питань сучасної 
кардіології (2013 р., Швейцарія, Давос), Конгрес кардіологів Росії (2013 р., Росія, 

Санкт-Петербург), Міжнародний конгрес «Кардіостим 2014» (2014 р., Росія, Санкт-
Петербург), Міжнародний конгрес нейрореабілітації   (2014 р., Туреччина, Стамбул), 

Європейський конгрес кардіологів (2014 р., Іспанія, Барселона), Міжнародний 
конгрес кардіохірургів (2015 р., Польща, Забже), Європейський конгрес кардіології 
(2015 р., Португалія, Лісабон) [1].   

Кардіохірурги співпрацюють із Сілезьким кардіологічним центром (м. Забже, 
Польща), клінікою Яна Павла II (м. Краків, Польща), із провідним кардіохірургом 

Європи професором Кьорфером (Німеччина). За сприяння професора Кьорфера 
(Польща) та професора Зембала (Польща) було проведено конференцію за участю 
німецьких та волинських лікарів щодо розробки штучного серця.  

У Волинській обласній клінічній лікарні підписані угоди із Німеччиною та 
Польщею щодо підготовки спеціалістів лікарні на базі клінік із безкоштовним 

житлом, харчуванням та стажуванням. В обласній лікарні створена школа з 
вивчення іноземних мов (англійська, німецька, польська), яка забезпечує 
ефективність іноземного стажування лікарів.  

Лікарі-кардіологи є учасниками різноманітних організацій, зокрема, 
Європейської асоціації з гіпертонії, Європейської спілки кардіології та реабілітації, 

Спілки «Мости в Україну», Товариства лікарів польського походження.  
Спілка «Мости дружби в Україну»  (Brückenschlag Ukraine) підтримує тісні 

відносини Німеччини та міста Луцька у сфері науки, культури, освіти та медицини. 

Спілка надає медичним закладам гуманітарну допомогу та сприяє стажуванню 
українських спеціалістів у різноманітних клініках Німеччини.  

Волинське товариство лікарів польського походження – це громадська 
організація лікарів польського походження, або іншого етнічного походження, які 
вивчають польську мову та культуру [4]. Основна мета: підвищення професійної 

кваліфікації, етики лікарів; встановлення фахових і товариських контактів із 
Польщею та іншими медичними міжнародними організаціями по всьому світу. Діє 

Польське кардіологічне товариство, яке займається профілактикою й боротьбою з 
хворобами серцево-судинної системи [5].  

У зв‟язку зі вступом людства в інформаційну епоху, час вимагає від 

міжнародної спільноти пристосування до нових вимог існування у всіх сферах 
життєдіяльності. Охорона здоров‟я поступово модернізується, проте ще 

недостатньо ефективно. Для кардіологічного відділення було б доцільно розвивати  
інформатизацію медичного обслуговування для більшої доступності (онлайн-курси, 
відеотренінги, веб-конференції), запровадити телемедицину (сукупність 
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організаційних, фінансових, технологічних заходів для надання медичної допомоги 

при використанні телекомунікаційних та електронних засобів, коли географічна 
відстань є критичним чинником) [6]. У межах міжнародних медичних організацій слід 
використовувати телемедичне консультування (дистанційне обговорення клінічного 

випадку) та обмін досвідом. Доцільно також розширити партнерські відносини з 
іноземними компаніями з фармацевтики, створити спільні підприємства, альянси 
для купівлі-продажу необхідних препаратів за доступними цінами. Такі заходи 

допоможуть кардіологічному відділенню лікарні досягнути нового міжнародного 
рівня співробітництва.  

Висновки. Отже, практика показує, що міжнародне співробітництво у сфері 

охорони здоров‟я забезпечує ефективність надання медичних послуг громадянам. 
Кардіологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні досягнуло значних 

успіхів у лікуванні серцево-судинних захворювань. Цьому сприяє новітнє 
оснащення, високий професіоналізм лікарів, досвід інших провідних світових клінік, 

а також відданість лікувальній справі. Подальшими шляхами інтенсифікації 
міжнародної співпраці відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні є 
розвиток електронної системи в медицині, налагодження фармацевтичної галузі, 

тому що це допоможе швидко, ефективно та якісно надавати медичне 
обслуговування населення, що тим самим знизить соціальну напругу навколо 

охорони здоров‟я України.  
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Охарактеризовано осушувальну систему «Регулювання р. Прип‟ять». Досліджено стан 

меліорованих ґрунтів осушувальної системи. Визначено основні завдання моніторингу 
меліорованих земель у верхів‟ї р. Прип‟ять.  
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Huz R. S., Radzii V. F. Reclamation of Area Monitoring System in the Springhead 

River Pripyat. It was characterized irrigation system of «Pripyat River Regulation». It was 
investigated the state of reclaimed soil drainage system «Pripyat River Regulation».It was 
determined the main task of monitoring the reclaimed area in the springhead of the Pripyat River.  

Key words: monitoring, drainage system, reclaimed area, Pripyat river.  

 
Актуальність теми дослідження. За останні десятиріччя природні умови 

басейну річки Прип‟ять зазнали особливо інтенсивних та масштабних змін, 
пов‟язаних із діяльністю людини. Найбільших змін зазнали землі у верхів‟ї р. 

Прип‟ять у результаті реалізації державної програми меліорації земель. Інтенсивне 
використання меліорованих земель суттєво змінило особливості розвитку процесів 
ґрунтоутворення: з одного боку йдуть процеси формування окультурених 

високородючих ґрунтів, а з іншого – деградація ґрунтів: переосушення, ущільнення, 
посилення ерозійних процесів, мінералізація [2]. Тому необхідно здійснювати 

моніторинг меліорованих земель поліських ландшафтів на території українсько-
білоруського прикордоння, що зазнає впливу Хотиславського кар‟єру (Білорусь), та в 
межах регіонального ландшафтного парку «Прип‟ять – Стохід». 

Мета дослідження: проаналізувати стан меліорованих земель та визначити 

основні напрямки сучасного меліоративного моніторингу земель у верхів‟ї                 
р. Прип‟ять. Згідно з метою дослідження вирішувалися такі завдання:  

− вивчити стан меліорованих ґрунтів осушувальної системи «Регулювання           

р. Прип‟ять»;  
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− визначити основні завдання моніторингу меліорованих земель на українсько-

білоруському прикордонні в межах осушувальної.  
Виклад основного матеріалу. У взаємодії меліоративних об‟єктів і екосистем 

формуються певні закономірності, які проявляються у впливі меліоративних об‟єктів 
на природні складники та, навпаки, природних умов на функціонування осушених 

земель. У сучасних умовах проблеми екологічного характеру виникають у зв ‟язку з 
припиненням використання осушених земель, порушенням експлуатаційних норм, 
що призводить до заростання та замулення водоприймачів, несвоєчасного відводу 

дренажного й поверхневого стоку з осушених земель [6]. Ці негативні явища гостро 
прослідковуються у верхів‟ї р. Прип‟ять на українсько-білоруському прикордонні, де 

функціонує осушувальна система «Регулювання р. Прип‟ять». Її основні 
характеристики: загальна площа осушення брутто – 26 221 га, зокрема: дренажем – 
3182 га, відкритою мережою каналів – 4681 га. Довжина всієї відкритої мережі 

каналів – 359,1 км, серед них: магістральних – 205,1 км, регулюючих – 154,0 км. 
Довжина закритої мережі каналів –1529,2 км. Для регулювання горизонтів води в 

магістральному каналі р. Прип‟ять і магістральних каналах другого порядку 
побудовано шлюзи-регулятори. Землі системи використовуються під сінокоси, 
пасовища, незначна частина під ріллю [1].  

Після проведення меліоративних робіт рівень ґрунтових вод знизився на     
0,6–0,8 м. Через 5–7 років після проведення меліорації рівень ґрунтових вод 

становить 1,0–1,8 м. Загалом станом на 1999 р. максимальна амплітуда коливання 
рівня ґрунтових вод у водоносному горизонтів четвертинних відкладів становила 
2,4–2,55 м. Таке зростання амплітуди зумовлене не тільки роботою зрошувальної 

системи, а й багаторічними кліматичними змінами. На осушувальній системі 
«Регулювання р. Прип‟ять» на період вегетації рівень ґрунтових вод становить            

0,3–0,9 м [4]. 
На території осушувальної системи поширені дерново-підзолисті, дернові та 

болотні ґрунти. Останні займають найбільшу площу. Вони займають понижену 

частину долини р. Прип‟ять.  
Дерново-підзолисті ґрунти поширені на підвищених елементах рельєфу за 

умови глибокого залягання ґрунтових вод. Дерново-слабко- й середньо-підзолисті 
піщані та глинисто-піщані ґрунти займають незначну площу на захід від с. Голядин, 
тобто у верхів‟ї р. Прип‟ять на її лівобережжі. Дерново-підзолисті глеюваті супіщані 

та легкосуглинкові ґрунти також поширені на правобережжі верхів‟я Прип‟яті між оз. 
Олешно та оз. Біле. 

Болотні ґрунти охоплюють основну площу осушувальної системи. Вони 
розміщені на заплаві р. Прип‟ять. Болотні ґрунти трапляються у північно-східній 
частині системи та у центральній на північний схід від с. Кропивники. Це ґрунти 

надмірного зволоження, сформовані на найнижчих елементах рельєфу в 
анаеробних умовах. Болотні ґрунти відзначаються відсутністю суцільного шару на 

поверхні. 
Торфово-болотні ґрунти охоплюють крайні межі за торфованих заплав, 

замкнутих понижень надзаплавних терас і вододільних рівнин. Торфово-болотні 

ґрунти поширені в північно-східній частині системи на вододілі Прип‟яті й Вижівки та 
у центрі системи біля оз. Біле. Торфово-болотні ґрунти трапляються також на 

південному заході системи на північ від с. Гупали та на схід від оз. Мошно.  
Торфові ґрунти сформовані на низинних торфовищах і мають шар торфу 

товщиною понад 50 см. Торфові ґрунти розміщені у заплаві р. Прип‟ять уздовж всієї 

осушувальної системи, вони є найпоширенішими. Залежно від товщини торфу  вони 
поділяються на неглибокі (до 1 м), середньоглибокі (1–2 м), глибокі (понад 2 м) [1; 5]. 
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Для поліпшення ситуації, яка склалася на меліорованих землях, 
першочерговим завданням є виявлення типів об'єктів, конкретних масивів і ділянок, 
де меліоративний вплив слід припинити. Також для подальшого встановлення 

шляхів природної реабілітації меліорованих об'єктів необхідні спеціальні 
дослідження, зокрема створення єдиної системи моніторингових досліджень, що 

передбачає систему спостережень, оцінку, прогноз і прийняття рішень із метою 
оптимізаці ї меліоративного стану осушуваних земель і прилеглих до них територій. 
Зокрема, з метою контролю за станом ґрунтових та підземних вод у межах 

Верхньоприп‟ятських ландшафтів, що безпосередньо потрапляють у зону впливу 
Хотиславського крейдяного кар‟єру, Інститутом водних проблем і меліорації НААН 

створена система моніторингу, що складається з 13 свердловин, з них 6 – на 
крейдяний водоносний горизонт і 7 – на четвертинний водоносний горизонт та           
9 колодязів у селах Гута, Тур і Заболоття. Відлік спостережень, за впливом кар‟єру 

на стан водних ресурсів верхньокрейдяного та четвертинного горизонтів, ведеться з 
режимного створу до якого входять 5 свердловин біля селища Ратне, 

спостереження на якому започатковано у 1954 р. та продовжуються сьогодні. Разом 
із тим, створена мережа екологічного моніторингу за станом біогеосистем уздовж 
Головного Європейського вододілу. Зокрема, ведеться моніторинг за динамікою 

ґрунтових та напірних вод, за змінами рослинного покриву та станом деревостану, 
за основними параметрами ґрунтового покриву тощо. 

Основними завданнями меліоративного моніторингу є: вивчення 
закономірностей природного та зміненого під впливом осушення режиму, балансу 
ґрунтових вод; вивчення режиму вологості ґрунтів; вивчення змін гідрогеологічних, 

гідрологічних, ґрунтових умов на осушуваних землях і визначення впливу осушення 
на навколишнє середовище; розробка заходів з оптимізації земельних ресурсів 

меліоративних систем із метою сталого управління територіями.  
Основними видами спостережень за меліорованими землями є: заміри рівня 

ґрунтових вод; відбір проб води із свердловин на загальний хімічний аналіз; заміри 

дренажного стоку; відбір дренажних вод на загальний хімічний аналіз; заміри рівнів 
води в каналах, водостоках; відбір проб поверхневих вод; відбір монолітів ґрунту 

для визначень водно-фізичних властивостей; визначення коефіцієнта фільтрації; 
оцінка технічного стану системи; фенологічні спостереження; визначення стану 
водогосподарських об‟єктів; геодезичні роботи один раз перед початком 

моніторингових робіт [3]. 
Таким чином, для проведення моніторингу осушувальної системи 

«Регулювання р. Прип‟ять», на нашу думку, необхідно першочергово: провести 
докладне обстеження осушувальної системи; виявити в процесі обстеження всі 
можливі джерела забруднення вод поверхневого стоку; провести докладне 

обстеження й здійснити оцінку технічного стану усієї внутрішньогосподарської 
осушувальної мережі та гідротехнічних споруд; оцінити технічний стан осушувальної 

мережі лісової меліорації й обґрунтувати точки спостережень за  змінами рослинного 
покриву (лісового) під впливом осушення (в зоні впливу осушення); розробити 
фонові та критичні показники стану природного середовища й осушуваних земель; 

провести інвентаризацію використання земель сільськогосподарського призначення 
в межах меліоративних систем; оцінити ступінь забур‟янення та заліснення 

сільськогосподарських угідь тощо. 
Висновки. У результаті реалізації державної програми меліорації земель 

значних змін зазнали землі у верхів‟ї р. Прип‟ять. Тому для покращення ситуації, яка 

склалася на меліорованих землях, першочерговим завданням є створення єдиної 
системи моніторингових досліджень, які будуть орієнтовані на проведення 
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докладного обстеження й здійснення аналізу технічного стану усієї осушувальної 
мережі та гідротехнічних споруд в осушувальній системі «Регулювання р. Прип‟ять».  
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