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РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ ТА ЇХНІХ РЕГІОНІВ 
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Сучасні риси трансформації господарства аграрних регіонів 

 Роботу виконано на кафедрі географії 
України і туризму ТНПУ ім. В. Гнатюка 

 
Розглядаються основні сучасні тенденції в розвитку господарства аграрних регіонів. 

Визначено перспективні напрями розвитку аграрних територій і шляхи їх реалізації. Це 
сприятиме підвищенню рівня життя населення регіону, поліпшення його якості. 

Ключові слова: регіон, промисловість, сільське господарство, економічний розвиток. 
 
Zastavetska O. V., Zastavetska L. B. Modern Features Transforming the Economy of 

Agrarian Regions. The main current trends in the economic development of agricultural regions. 
Perspective directions of development of agricultural areas and ways to implement them. This will 
improve the living standards of the region, improving its quality. 

Key words: region, industry, agriculture, economic development. 

 
Перехід України до засад нової регіональної політики зумовлює необхідність 

оптимізації структури господарства регіонів, яка відбуватиметься на засадах 
дерегуляції та досягнення комплексного розвитку територій. Для здійснення цього 
завдання треба вивчити особливості трансформації господарства в останні 
десятиліття, його відповідність ресурсному потенціалу того чи іншого регіону. Саме 
такі дослідження є актуальними для країни загалом і для аграрних регіонів зокрема. 

 Питання трансформації господарства України загалом та окремих її регіонів 
знайшли певне відображення у наукових публікаціях вітчизняних географів та 
економістів, зокрема: Г. Балабанова, М. Барановського, О. Гладкого, І. Горленко,            
М. Долішнього, А. Доценка, Л. Заставецької, В. Захарченка, Ф. Заставного, І. Ілляш, 
С.І щука, А. Корнуса, А. Мельничука, В. Нагірної, Л. Нємець, Я. Олійника, М. Пістуна,                           
Г. Підгрушного, А. Степаненка, Д. Стеченка, Л. Руденка, Д. Ткача, О. Шаблія,                 
С. Швець, Л. Шевчук та ін. Ці вчені здійснили вивчення структури промислових 
комплексів, систем розселення, питань регіонального розвитку, змін у розвитку 
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окремих регіонів та міст, депресивних регіонів. Та ще мало в українській суспільній 
географії є досліджень, що стосуються особливостей трансформації територіальної 
організації господарства аграрних регіонів, встановлення напрямів оптимізації 
галузевої й територіальних структур господарства тощо. Це й визначає необхідність 
вивчення цих питань. 

Перехід українського суспільства до ринкових засад господарювання 
супроводжується глибокими кризовими процесами в економіці, які зумовлені 
трансформацією регіональних соціосистем. Найбільші зміни торкнулися 
господарських систем, які зазнали значних перетворень унаслідок зміни форм 
управління, впровадження ринкових механізмів функціонування. Трансформація 
господарства – це не просто зміна якогось елемента, – це «перетворення структури, 
причиною якого служить зміна її структурних елементів, що виходить за межі 
можливостей самоорганізації системи на колишньому рівні» [2, с. 126]. 

Важливим етапом, на якому перебувають господарські системи обласних 
регіонів України, вслід за етапом формування й зрілості (за В. Захарченком, 2004), є 
стан перетворення, що має привести їх до нової якості. Але ці перетворення не є 
еволюційними, на цьому етапі відбуваються функціонально-генетичні зміни у 
господарстві, змінюються управлінські форми його організації, просторова 
структура. 

Залежно від динаміки змін, що відбуваються в господарських системах, 
виділяють системи, що змінюються швидко, або ті, що розвиваються повільно. 
Можливе й явище гетерохронного динамізму, коли різні галузі господарства 
розвиваються з різною швидкістю [1, с. 43]. 

Саме таке явище є характерним для аграрних районів, які до початку 1990-х 
років ХХ ст. були промислово-аграрними, але внаслідок неоднакових темпів 
скорочення виробництва у промисловості й сільському господарстві у час соціально-
економічної кризи більшість обласних регіонів України (Поділля, Полісся, Центр, 
Північний Схід, Прикарпаття, Закарпаття) мають провідною галуззю сільське 
господарство. У них відбулися не тільки зміни у галузевій структурі господарства, а 
й у територіальній та управлінській структурах. 

У докризовий період у областях провідне місце займала промисловість, у 
сучасних аграрних районах – машинобудівна, легка й харчова галузі. У них 
переважали великі підприємства, які або були ліквідовані, або зменшили свої 
потужності через неконкурентоспроможність продукції. Найшвидшими темпами 
зменшувалося виробництво на підприємствах машинобудівної та легкої 
промисловості, які не зуміли вчасно перепрофілюватися до потреб ринку. У цих 
галузях та харчовій промисловості почали виникати малі підприємства, які 
використовували місцеву сировину й дешеву робочу силу, вони працювали 
переважно на внутрішній ринок і трохи на експорт. Важливою галуззю харчової 
промисловості у докризовий період була цукрова, але й ця галузь через зменшення 
обсягів на експорт зазнала значного скорочення, що негативно відбилося на 
вирощування цукрових буряків (зменшення посівних площ).  

Нові підприємства у харчовій промисловості та у виробництві будматеріалів, 
швидко переорієнтувавшись на випуск конкурентоздатної продукції, сприяли виходу 
цих галузей  із соціально-економічної кризи. Основа цих підприємств – приватні, 
вони значно розширили асортимент продукції, поліпшили її якість і стали відомими 
не тільки у своєму регіоні, але й за його межами. 

Найбільші зміни в аграрних регіонах сталися у сільськогосподарському 
виробництві й вони полягають у наступному: 

– на зміну колгоспам і радгоспам появилися нові форми підприємств – 
господарські товариства, кооперативи й фермерські господарства, у їх володінні 
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перебуває переважна більшість сільськогосподарських угідь, проте більшість 
продукції ще виробляють індивідуальні господарства населення; 

– основною галуззю сільського господарства є рослинництво, для його 
розвитку є сприятливі грунтово-кліматичні ресурси, висока розораність земель; при 
незмінній структурі  посівних площ (зернові, технічні, кормові, овочеві культури) 
відбулися зміни у структурі зернових (на користь пшениці, кукурудзи, сої й 
зменшення жита), технічних (збільшення площ ріпаку й соняшника, зменшення – 
цукрових буряків, тютюну) культур; 

– впровадження нових технологій вирощування та використання 
високоврожайних сортів сільськогосподарських культур привели до збільшення 
валових зборів сільськогосподарських культур, передусім зернових, овочів, 
цукрових буряків; 

– зменшення посівних площ під кормовими культурами зумовлене значним 
скороченням чисельності поголів’я худоби, зміною кормової бази скотарства й 
свинарства на користь штучних кормів; 

– значне скорочення поголів’я всіх видів тварин, виробництво тваринницької 
продукції переважно здійснюється у господарствах населення, вони 
малопродуктивні й тому розвиток тваринництва пов'язаний із створенням нових 
ферм із передовими технологіями виробництва. 

За роки соціально-економічної кризи відбулося швидке реформування сфери 
послуг порівняно з виробничою сферою й посилення її ролі у виробництві валового 
внутрішнього продукту. Це пов’язано із впровадженням нових форм обслуговування 
населення, розширенням спектру послуг. На першому місці серед галузей – торгівля. 

Аналіз сучасної галузевої структури господарства Тернопільської області 
свідчить про  регресивні й прогресивні тенденції переходу економіки до ринкових 
відносин. До регресивних відносяться зменшення диверсифікації виробництва, 
наявність малоефективних виробництв, зменшення приросту виробництва у 
багатьох галузях, розпад усталених функціональних зв’язків. До прогресивних 
тенденцій відноситься поява нових виробництв і форм організації виробництва, 
формування нових міжгалузевих зв’язків, впровадження сучасних технологій 
виробництва тощо. Але ці тенденції дуже повільно проявляються, перехід до 
ринкових відносин відбувається дуже повільно. 

Водночас відбулися значні зміни у територіальній структурі господарства 
аграрних регіонів. Багато малих міст, які були в докризовий період аграрно-
промисловими центрами, змінили свою спеціалізацію. Внаслідок ліквідації 
промислових підприємств (цукрові заводи, підприємства молочної, м'ясної, 
плодоовочеконсервної промисловості, цегельні та ін.) такі містечка стали т. з. 
«діловими» центрами для навколишньої сільської місцевості. В них функціонують 
заклади торгівлі, освіти, охорони здоров'я та адміністративні установи, що надають 
послуги населенню свого населеного пункту та тих, що тяжіють до нього. 

Зазвичай, зберегли свою людність великі міста, але таких у аграрних районах 
небагато: одне або два міста, це – поліфункціональні обласні центри й, можливо, 
ще одне місто, яке здавна виконує міські функції. Занепад міських поселень в 
аграрних регіонах потребує їх соціально-економічної активізації, яка може бути 
досягнута внаслідок розвитку промислових підприємств, туризму та закладів сфери 
послуг. У цьому важливе місце може зайняти ребрендинг, тобто повернення до 
колишніх функцій, а також визначення іміджу кожного поселення відповідно до його 
ресурсного потенціалу.  

Залежно від цього необхідно формувати нову галузеву структуру господарства 
малих міст, забезпечувати їх комплексний розвиток. У відродженні міст важлива 
роль відводиться адміністративно-територіальній реформі, яка надасть їм нові 
функції у формуванні територіальних громад та нову роль у системах розселення.  
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Отже, значні зміни, що відбулися у структурі господарства аграрних регіонів, 
передусім відмова від розвитку неконкурентних галузей і виробництв, є важливою 
передумовою переходу до досконалої структури господарства. Така структура 
формуватиметься залежно від ресурсного потенціалу регіону, ступеня його 
інтегрованості в міжнародні економічні структури. Для цього необхідно визначити 
галузі пріоритетного розвитку регіону (галузі спеціалізації) й розвивати їх для 
задоволення як внутрішніх потреб інших регіонів чи міждержавної торгівлі. Такими 
галузями в аграрних регіонах можуть бути, окрім сільського господарства, харчова й 
легка промисловість, виробництво будматеріалів, лісове господарство, транспорт, 
рекреація тощо. 

Крім галузей спеціалізації, необхідна активізація галузей, які забезпечують 
життєдіяльність регіонів. Тому важливим напрямом сучасної регіональної політики є 
комплексність у розвитку господарства територій, тобто взаємозв’язаний розвиток 
господарства на основі раціонального територіального поділу та інтеграції праці, 
найдоцільнішого використання природного й соціально-економічного потенціалу, 
який забезпечує ефективне виконання міжрайонної функції і задоволення місцевих 
потреб господарства та населення. 
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Gladkey A. V. Global Cities as Centers of Post-economic Civilization. The essence of 
concept of the post-economic transformation in world civilization is disclosed. The features of 
such transformations growth in global cities are researched. The directions of land rent and real 
estate market development in global cities are investigated. The key resources of cities 
development, their spatial structure and dislocation of the productive forces in global cities under 
the influence of post-economic transformation are explored. The processes of global cities’ public 
spaces transformations are illustrated. The features of sectoral and geographical division of labor 
transformations are discovered. 

Key words: global city, post-economic society, intellectual resources, creative resources, 
transformation, globalization. 

 
Постановка проблеми. Сучасне суспільство переживає все більші зміни 

концептуальних основ своєї життєдіяльності та функціонування. Під впливом 
інформаційної та науково-технічної революції, із розвитком позавиробничих 
суспільних відносин та в умовах глобалізації світового господарства у ньому 
відбувається низка трансформацій, пов’язаних із поступовою втратою панівної ролі 
економічних та господарських регуляторів у цивілізаційному поступі. Поступово, 
позбавляючись суто економічних механізмів суспільного відтворення, пов’язаних із 
виробництвом, розподілом, обміном та споживанням різноманітних матеріальних і 
духовних благ, людство поволі приходить до ідеї нового типу суспільного договору, 
заснованого на інтелекті й творчості особистості, розвитку знань та знаннєємного 
процесу відтворення, що й отримав у літературі назву «постекономічний». Найбільш 
активно його процеси протікають у середовищі глобальних міст – найбільш 
пріоритетних осередках передового інтелектуального й творчого потенціалу 
людської цивілізації. Глобальні міста виступають каталізатором постекономічних 
трансформацій завдяки своїм унікальним конгломеративним, синергетичним, 
комунікаційним, репрезентативним властивостям, що й зумовлює підвищену увагу 
до їх функціонування та актуальність теми цього дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження постекономічних 
трансформацій у моделях розвитку суспільства, а також у його територіальній 
організації вперше з'явилися в роботах А. Пентлі, Д. Рісмана, Р. Арона й Д. Белла,         
Е. Тоффлера. Зараз вони активно розвиваються в дослідженнях Владислава 
Іноземцева «Расколотая цивилизация» та Миколи Слуки «Геодемографические 
проблемы глобальних городов». у суспільній географії питання постекономічних 
трансформацій активно розглядаються в роботах Ю. Голубчікова, В. Смаль,              
І. Абилгазієва, І. Ільїна. Проте аналіз постекономічних трансформацій у середовищі 
глобальних міст і пов’язані з ним наслідки в господарській, ресурсній, земельній, 
інформаційній та інтелектуальній сферах ще детально не проводився.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Саме тому, метою цього 
дослідження є висвітлення особливостей перебігу постекономічних процесів у 
середовищі глобальних міст, а завданнями – визначення напрямів реорганізації 
ринку землі й нерухомості в глобальних містах під впливом постекономічних 
процесів, аналіз ключових ресурсів розвитку міст, їх просторової структури та 
особливостей розміщення продуктивних сил у постекономічних умовах, висвітлення 
процесів трансформації публічних просторів глобальних міст, галузевого та 
географічного поділу праці. 

Виклад основного матеріалу. Під поняттям «постекономічне суспільство» 
часто розуміють таку стадію розвитку останнього, при якій основні матеріальні 
ресурси й стимули (земля, праця, капітал ‒ авт.) перестають бути головними й 
направляючими в процесі відтворення матеріальних і духовних благ. У самому 
простому випадку, замість широкого розвитку матеріального виробництва, як базису 
традиційного капіталістичного устрою економіки та суспільства, активно 
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розвиваються ті види людської діяльності, які орієнтовані на створення 
інтелектуальних послуг та інформації. 

У більш складному сприйнятті постекономічних трансформацій ми маємо 
справу із розвитком інтелектуальних і творчих здібностей людини, із перетворенням 
їх на безпосередню продуктивну силу суспільства, що тягне за собою формування 
нових типів ресурсів, нових модифікацій соціальної структури й, відповідно, нових 
форм її територіальної організації. У такому суспільстві в панівному 
привілейованому становищі виявляються не носії матеріального добробуту й 
капіталу, а особистості, які володіють неабиякими інтелектуальними та творчими 
силами, як власними, так і набутими. Це ані в якому разі не передбачає відмови від 
товарно-грошових відносин, а тим більше від економічних механізмів суспільного 
відтворення. Мова йде лише про зміну вектора та ресурсів розвитку, 
трансформацію основоположних цілей і засобів суспільного виробництва різних 
благ і цінностей. 

Найбільш активно процеси розвитку постекономічного суспільства протікають у 
середовищі глобальних міст – високо-комунікаційному, всебічно інтегрованому, 
міжнародно-орієнтованому, дисперсно-модульному та інноваційно-репрезентативному 
конгломераті зосередження та взаємного перетину людської думки, інтересів, 
творчості, знань, інтелекту. Під їх впливом територіальна структура міського 
простору суттєво змінюється й коригується. Ці зміни стосуються особливостей 
використання землі та інших природних ресурсів, робочої сили, капіталу, інформації 
[9]. Під їх впливом виникають нові механізми трансформації ринку землі та 
нерухомості (аж до зміни ключових положень приватної власності на землю), 
трансформація трудових і матеріальних ресурсів розвитку міст, їх просторової 
структури та продуктивних сил загалом. 

Так, у сфері трансформації приватної власності та земельних прав глобальних 
міст (у рамках відмови від утилітарно мотивованої активності як домінуючого виду 
людської діяльності) помітна тенденція переходу до общинних (іноді, до 
корпоративних) просторів, заснованих на видозміні системи поділу праці [5; 11]. 
Маючі раніше чіткі галузеві та просторові рамки, нині поділ праці (як галузевий, так і 
географічний) у глобальних містах поступається місцем його усуспільненню [1], 
набуває просторових обрисів багатополісності, полікомпонентності, універсалізації 
(як процесу, зворотного спеціалізації) та особистісної відособленості (зворотної 
концентрації), а в крайньому прояві – екстериторіальної модульності. Остання 
призводить до поступової уніфікації центральних і периферійних територій міст з 
їхніми функціями та структурними особливостями, до стирання меж між ними, а 
також до розриву просторових зв'язків і формування анклавної автаркії. У такому 
випадку, чільним стає розподілення у міському просторі ресурсів життєдіяльності 
індивіда та суспільства, насамперед, ресурсів не матеріальних і не фінансових, а 
інтелектуальних, творчих, духовних, інформаційних [6; 12]. І саме вони в майбутній 
постекономічній реальності будуть визначати не тільки профілюючі функції міста, а 
й особливості його територіальної структури, що базуються на зменшенні ролі 
економічних стимулів та знятті обмежень із механізмів розміщення в просторі міста 
різних видів людської діяльності. 

У процесі трансформації приватної власності та зміни просторової структури 
глобальних міст, мова не йде про відродження античних «полісів» з їх суспільним 
володінням засобами виробництва. А про те, що знання, творчість, а в деякому 
випадку й інтелект не можуть у принципі мати приватний характер (незважаючи на 
те, що вони найчастіше мають свого приватного носія), а також не можуть обіймати 
чітко визначені кумулятивні простори в структурі міста (з урахуванням розвитку 
масових засобів зв'язку та інтернет-комунікацій). Вони базуються на ефекті 
модульності, а не на ефекті масштабу, який був раніше провідним економічним 
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стимулом масового виробництва. Результатом постекономічних перетворень буде 
докорінна зміна просторової структури глобального міста, в якій приватні володіння 
можуть залишитися лише в середовищі особистого простору індивіда, а в інших 
випадках будуть трансформуватися в модульні висококонцентровані осередки 
зосередження інтелектуальних і творчих сил суспільства. Ці процеси вже закладені 
в структурі сучасних технополісів і технопарків. 

У глобальних містах все більше спостерігається перехід до громадських 
(публічних) просторів, де інтереси людини виходять далеко за межі задоволення 
своїх матеріальних потреб і трансформуються в сторону набуття найчастіше 
високо-диверсифікованих, адресно-індивідуалізованих інтелектуальних і духовних 
благ. Найважливішою рисою цього процесу стає подолання праці як утилітарної 
активності й заміна його творчою діяльністю, не мотивованою матеріальними 
чинниками [5]. У результаті відбувається трансформація джерел і ресурсів, 
покладених в основу розвитку глобальних міст, поступовий їх перехід від 
матеріальних і фінансових до духовно-інтелектуальних ресурсів. Далі вони, 
безумовно, набувають певної матеріальної цінності й породжують при подальшій 
трансформації необхідні матеріальні блага. Але первинним ресурсом для таких 
перетворень слугують не класичні «земля, праця й капітал», а насамперед, інтелект 
і творчість індивіда. 

І справа навіть не в тому, що глобальні міста все більше спеціалізуються саме 
на виробництві різних інноваційних, інтелектуальних і творчих послуг. Йдеться про 
формування перманентного висококонцентрованого (і разом із тим сугубо 
диверсифікованого) середовища активної інтелектуальної та творчої думки, що 
володіє своєрідним синергетичним ефектом (який ще можна назвати духовно-
ментальним або агломераційного-синтезуючим). Саме цей ефект і забезпечує  
більшою мірою провідне положення глобальних міст як у світовому господарстві (за 
різними економічними показниками), так і у світовому соціокультурному континуумі, 
сформованому людською думкою, творчими та інтелектуальними здібностями 
індивіда [8]. Під впливом такого синергетичного ефекту, що формується в результаті 
залучення нових духовно-інтелектуальних джерел розвитку, глобальні міста 
звільняються від застарілих сельбищних і промислово-орієнтованих функцій (вони 
виносяться на периферію) й стають центрами творчого, інтелектуального та певною 
мірою духовного життя суспільства. А в їх територіальній структурі поступово 
стирається відмінність між функціонально-планувальними зонами, забудова й 
господарський профіль яких, як уже зазначалося, набувають модульного 
поліфункціонального многополісного та полікомпонентного характеру. 

Так, під впливом інтелектуальної та творчої діяльності відбувається 
трансформація простору глобальних міст. В їх територіальній структурі з'являються 
осередки різнопланової активності, зумовленої насамперед розвитком знань (англ. 
knowledge-based economy ‒ економіка, що заснована на знаннях), людського 
капіталу та інтелекту [7]. Цим видам діяльності поступаються місцем не тільки 
промислові підприємства, а й деякі комерційні організації, що працюють у сфері 
послуг, менеджменту, банківської, фінансової та підприємницької діяльності. Цей 
процес відбувається завдяки поступовому скороченню фахівців і витісненню 
комерційних підприємств із висококонкурентного модульного середовища 
глобальних міст. Їм на заміну приходить тотальна комп'ютеризація комерційного 
процесу, заміна рядових штатних підприємницьких операцій (таких як 
бухгалтерський облік, маркетинг, аудит, логістика тощо) комп'ютерними 
технологіями з використанням мінімуму людської сили в процесі прийняття рішень. 

На місці великих громіздких офісів різних компаній зі значним штатом 
співробітників, у просторі глобальних міст все більш активно розвиваються дрібні 
еластичні модульні високопродуктивні підприємства. Їхні потреби в землі й 
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матеріально-енергетичних ресурсах зводяться до мінімуму, а можливості гнучкої 
взаємодії з партнерами та конкурентами (особливо при істотному спрощенні 
економічних механізмів партнерства, при переході до інтелектуально-творчої 
складової взаємодії) інтенсивно зростають. До того ж, завдяки розвитку інтернет- 
комунікацій, таке підприємство може ефективно використовувати переваги не тільки 
своєї мініатюрності, але також й екстериторіальності. 

Модульному підприємству, заснованому на постекономічних принципах 
роботи, не обов’язково тримати своє представництво в діловому центрі глобального 
міста. Для здійснення його діяльності виключно важливою є наявність надійного та 
потужного вузла зв'язку. В силу цього, ділові центри глобальних міст поступово 
будуть втрачати своє значення. Їх межі будуть розмиватися, а функції бізнес-
активності поступляться місцем некомерційним інтелектуальним і творчим видам 
діяльності, заснованим на досягненні економічного ефекту за рахунок нових 
ресурсів розвитку постекономічного суспільства. 

Під впливом нових форм праці, заснованих на постекономічних змінах, 
глобальні міста переживають істотну трансформацію своїх продуктивних сил. В їх 
структурі все більш активно проявляються підприємства, що надають споживачам 
низку високоінтелектуальних товарів і послуг, а також організації, що 
використовують творчі можливості людини для досягнення різних економічних 
ефектів. Про це свідчать дослідження, проведені в свій час П. Тейлором, С. Сассен, 
М. Слукою і Дж. Фрідманом. Учені стверджують, що в процесі розвитку глобальних 
функцій, місто звільняється від класичних видів індустріальної та постіндустріальної 
діяльності, набуваючи більшою мірою постекономічних рис [4; 6]. 

Йдеться не тільки про концентрацію в глобальних містах ключових 
представництв світових фінансових компаній, центрів професійних ділових послуг 
(бухгалтерських, юридичних, рекламних), транснаціональних корпорацій і 
транснаціональних банків. Слід говорити, насамперед, про ті види інтелектуальної 
та творчої діяльності, які набувають у глобальних містах істотного впливу як на 
структуру самого міста, так і на світові глобальні процеси загалом. Серед них 
обов'язково слід відзначити створення нових творчих спільнот, діяльність яких 
присвячена реорганізації суспільства, удосконаленню його духовно-ментальної 
свідомості, а також колективів дослідників, що займаються розробкою й 
впровадженням інтелектуальних та інформаційних технологій у виробництво та 
життєвий уклад людей, які обумовлюють тим самим прогрес у формуванні 
постіндустріальних соціальних систем та їх трансформацію в постекономічні. 

Такі організації здатні багато в чому змінити класичне постіндустріальне 
сприйняття глобальних міст як центрів міжнародної кредитно-фінансової, 
банківської, підприємницької та комерційної активності. Завдяки пріоритетним 
репрезентативним функціям глобальності, міжнародної орієнтованості й 
комунікативності вони виходять на світову арену передової творчої думки, 
інтелектуальних рішень, інформаційно конгломерованих спільнот, що найбільш 
ефективно розкриваються в рамках економіки знань. Універсалізація й 
адаптованість середовища для ведення різних видів людської діяльності, що 
притаманна глобальним містам, сприяє більш інтенсивному прояву постекономічних 
тенденцій розвитку й розміщення продуктивних сил завдяки зміні пріоритетів 
формування добробуту індивідів, їх зверненню до нових, інтелектуальних і творчих 
ресурсів суспільства. 

У глобальних містах відбувається неухильна трансформація ресурсів капіталу 
під впливом нових чинників формування добробуту суспільства, нових способів його 
одержання та нових форм придбання й накопичення. У науці давно прижилися 
поняття «людського капіталу», «інтелектуального капіталу» та ін. [3; 7]. Поява цих 
термінів саме в такому поєднанні не випадкова. Дійсно, інтелект і творчість людини 
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в постекономічну епоху перетворюються на справжній капітал, на дієвий фактор 
механізму відтворення. 

Накопичення та збільшення нового капіталу (людського, інтелектуального) в 
глобальних містах сприяє формуванню того неповторного середовища, того 
унікального конгломерату думок, творчих ідей, інтелектуальних розробок і нових 
знань, які й виступають основою постекономічних перетворень у суспільстві. 
Справді, тільки висококомунікативний, всебічно інтегрований, міжнародно-
орієнтований, модульний простір глобальних міст здатен повністю розкрити й 
відтворити механізми формування творчого інтелектуального начала в сучасній 
економіці знань, допоможе виробляти та поширити достатньою мірою новітні 
ресурси постекономічного суспільства, сприяти їх подальшому сприйняттю, 
впровадженню, апробації. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Для вивчення нових 
постекономічних тенденцій, що проявляються у глобальних містах необхідна нова 
гуманістична (інтеграційна) парадигма дослідження [2; 3]. У ній синтезовані ті 
загальнонаукові проблеми, що пов'язані з формуванням постдисциплінарного 
знання, заснованого на науковому осмисленні сутності окремих процесів і явищ у їх 
цілісному душевно-духовному переживанні. В основу гуманістичної парадигми 
покладено гармонійний розвиток властивих людині здібностей і можливостей, 
людиновимірність знання, вищий розвиток людської культури та цінностей, а також 
загальне відчуття блага від творчої та інтелектуальної діяльності, що не було 
враховане раніше в системних дослідженнях. Саме ці властивості знання сприяють 
просуванню постекономічних перетворень. І саме вони найбільш відчутні в 
глобальних містах, що створюють завдяки своїм особливостям відповідну для їх 
розвитку атмосферу. Імператив гуманістичного мислення, покладений в основу 
знання, сприятиме новим постекономічних трансформаціям суспільства й швидкому 
формуванню нових ресурсів і цінностей його розвитку. 
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Розкрито особливості та досягнення канадської системи агрологістики й управління 

поставками, яка є важливим чинником високої ефективності агропромислового комплексу 
Канади, що відома у світі як один із найбільших виробників та експортерів різноманітної 
сільськогосподарської продукції. Висвітлено механізм функціонування фермерських та 
тарифних квот із можливістю їх обміну на внутрішньому ринку, який нині успішно себе 
зарекомендував у промисловому птахівництві та молочній індустрії Канади. Запропоновано 
рекомендації із застосування канадської системи управління поставками в агро-
промисловому комплексі Україні.  

Ключові слова: агрологістика, управління поставками, агробізнес, промислове 
птахівництво, молочна промисловість Канади. 

 
Smyrnov I. G., Katchur O. V. Canadian System of Agrilogistics (Supply Management) 

and Its Role in Ukraine. Represented the features and achievements of Canadian agrologistics 
and supply management system – an important factor in the high efficiency of agriculture in 
Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturer and exporter of various 
agricultural products. Shown the mechanism of farm and tariff quotas functioning with the 
possibility of their exchange on the domestic market, which is now successfully proven in 
industrial poultry and dairy industry in Canada. Given recommendations for the use of Canadian 
supply management system in agriculture in Ukraine.  

Key words: agrologistics, supply management, agribusiness, industrial poultry, dairy industries 
in Canada. 

 
Актуальність. Логістичні підходи у сфері агропромислового бізнесу набувають 

останнім часом усе більшої ваги в Україні, зокрема в нинішніх кризових умовах, коли 
агропромисловий комплекс висувається на перший план за своїм потенціалом та 
експортними можливостями, особливо у зовнішній торгівлі з країнами Європейського 
Союзу. Завдання реформування аграрного сектору України в умовах євроінтегра-
ційного спрямування її економічного розвитку вимагає вивчення та впровадження 
передового досвіду в сфері агрологістики та управління поставками в 
агропромисловому бізнесі. Саме такий досвід має Канада, як один із найважливіших 
світових виробників та експортерів сільськогосподарської та харчової продукції. Це 
відноситься, насамперед, до канадської системи управління поставками в 
агропромисловому комплексі, важливим складником якої є підсистема фермерських та 
тарифних квот із можливістю їх обміну на внутрішньому ринку, яка нині успішно 
зарекомендувала себе у промисловому птахівництві та молочній промисловості 
Канади та його застосування в Україні. 
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Метою статті є представити в Україні канадську систему агрологістики та 
управління поставками, яка успішно функціонує протягом останніх років у цій країні, 
що виділяється як великими обсягами аграрного виробництва та експорту у світі, так 
і високим рівнем ефективності агропромислового комплексу, важливим чинником 
якого є застосування логістичних підходів. 

Виклад основного матеріалу. Канадська система агрологістики (управління 
поставками в агропромисловому комплексі) була запроваджена в господарську 
систему Канади ще на початку 1970-х рр. та з постійно діючими змінами вона 
успішно функціонує й нині. Система управління поставками має низку позитивних 
особливостей, які можуть бути адаптовані до українських умов та використані для 
розробки ефективної економічної політики в галузях агропромислового комплексу. 
До позитивних рис цієї системи можна віднести підвищення заможності споживачів 
та виробників, збільшення прямих доходів виробників та працівників аграрного 
сектору, можливість розвитку системи обміну квотами на внутрішньому ринку, 
захист від іноземних виробників тощо. Також ця система адаптована до сучасних 
вимог СОТ. Канадська система агрологістики (управління поставками в 
агропромисловому комплексі) на сьогодні діє у двох підгалузях АПК Канади, а саме 
– у промисловому птахівництві (вирощування домашньої птиці) й молочному 
скотарстві та виробництві молочної продукції. Ці два напрями є одними з ключових в 
агропромисловому комплексі Канади та займають 20 % від обсягу продаж аграрної 
продукції у цій країні. Істотно, що управління цими підгалузями здійснюється за 
допомогою агенцій зі збуту, які створені в кожній провінції Канади. Повноваження 
агенцій поширюються на визначення рівня імпортних квот, управління поставками 
на місцевому рівні та встановлення місцевих цін на вироблену продукцію. Для 
реалізації цих повноважень агенції використовують два види квот. Перший – це 
фермерська квота, яка визначає, який обсяг продукції виробник може виробити, та 
вимірюється в одиницях продукції, що можуть бути продані кожного року. Такі квоти, 
виражені в кількісних показниках, є об’єктом торгу та обміну. Отже, кожний фермер 
має можливість збільшити чи зменшити обсяги свого виробництва. Особливістю 
фермерських квот є те, що вони зазвичай мають необмежений термін дії за умови 
виконання фермером певних умов. Окрім цього, квоти є власністю та управляються 
агенціями зі збуту провінцій. Другий вид – це імпортні квоти, які забезпечують 
обмеження імпорту кінцевої продукції АПК. Вони були запроваджені на початку 
1970-х рр. Нині згідно вимог СОТ вони називаються квотною тарифною ставкою або 
тарифною квотою (англ. Tariff Rate Quota, TRQ). Так як і фермерські квоти, тарифні 
квоти визначають певну кількість дозволеного імпорту, але відрізняються від 
перших тим, що надаються щорічно й немає гарантії їх отримання в наступному 
році. Тарифні квоти визначає Міністерство закордонних справ та торгівлі Канади 
відповідно до торговельних зобов’язань держави. Участь уряду Канади в управлінні 
квотами доволі суттєва та різноманітна, але розрізняється залежно від виду 
продукції. Для фермерських квот спостерігається загальне правило, яке полягає у 
поділі юрисдикції між федеральним урядом та урядами провінції та спільне 
прийняття рішень у законодавчих та операційних процедурах. У випадку підгалузі 
промислового птахівництва присутність федерального уряду здійснюється через 
Національну сільськогосподарську раду, чий внесок полягає у допомозі групам 
виробників у створенні агенцій із продажу, включаючи управління міжпровінційними 
й експортними операціями та їхню взаємодію зі збутовими агенціями. Федеральний 
уряд сприяв розробці системи управління поставками в галузях АПК Канади, 
підготувавши законодавчу схему та дозволивши «впорядковані ринкові схеми». 
Прикладами національних агенцій у підгалузі промислового птахівництва Канади є 
«Канадська маркетингова агенція з птахівництва» (СЕМА) та «Канадська агенція з 
виробництва яєць» (СЕМА). Федеральний уряд Канади також відіграє важливу роль 
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у діяльності молочної індустрії, зокрема, через Канадську молочну комісію (CDC), 
яка є федеральним органом управління. Ця агенція більш глибоко задіяна у 
формуванні управління промисловим птахівництвом. Канадська молочна комісія 
рекомендує обсяги виробництва молока, визначає цінову політику щодо молочної 
продукції у межах усієї держави, контролює міжпровінційні угоди про спільні доходи 
від продажу, оперує складськими програмами та координує виконання 
«Національного молочного ринкового плану». Більшість наведених функцій 
безпосередньо чи опосередковано впливають на рішення з фермерських квот. 
Федеральний уряд разом із провінціями бере участь у діяльності Комітету з 
поставок молока (CMSMC), який приймає важливі для молочної підгалузі рішення, 
наприклад, який обсяг молока має бути вироблений, як воно має бути розподілено 
між провінціями тощо. У свою чергу, уряди провінцій беруть участь в управлінні 
поставками та у вирішенні питань із квотами через провінційні агенції зі збуту. 
Останні задіяні у прийнятті рішень про політику розвитку підгалузі разом із 
федеральними структурами у Комітеті з поставок молока (CMSMC), але більше вони 
займаються виконанням і контролем політики, розробленої на федеральному рівні. 
Роль різних  регіональних рівнів управління може бути представлена на прикладі 
алгоритму вирішення питання про розробку квот на рівні молочної ферми. Цей 
процес починається зі встановлення цін на молоко на рівні ферми та переробника, які 
визначаються рішенням федерального органу управління, обов’язковим для обох. 
Потім, знаючи ціни на молоко, оцінюється обсяг його споживання, тобто визначається 
загальна потреба в молоці (це робить Канадська молочна комісія). На цій підставі 
федерально-провінційний комітет CMSMC приймає кінцеве рішення про загальні 
необхідні поставки та визначає частку кожної провінції у квотах.  

Висновки. Які ж висновки для аграрного сектору України можна зробити з 
вищевиконаного аналізу Канадської системи управління поставками? По-перше, 
система управління поставками забезпечує соціальну стабільність для фермерів та 
споживачів. При цьому виробники отримують додатковий дохід від зростання 
цінності квоти та постійний дохід у результаті регульованих цін на агропродукцію. Це 
допомагає вирішити основну проблему села – підвищення соціальної стабільності 
та залучення молоді у сільськогосподарське виробництво. По-друге, система 
управління поставками підвищує внутрішньогалузеву ефективність шляхом 
фінансування й проведення наукових досліджень в інтересах усіх виробників 
агропромислового комплексу. По-третє, система управління поставками включає в 
себе переміщення квот, що дає змогу фермерам із відносно низькими видатками 
купувати більше квот, ніж фермерам із високими видатками, у т. ч. в інших регіонах. 
Тим самим посилюється конкуренція всередині галузі, що забезпечує збільшення її 
ефективності загалом. По-четверте, система ефективно захищає місцевих 
фермерів від імпорту. Канадська система управління поставками має значний вплив 
на уряд, що дає змогу блокувати різні політичні рішення, скеровані проти фермерів. 
Система об’єднує фермерів та сприяє кращому захисту їхніх інтересів. Таким чином, 
канадський досвід створення та функціонування системи управління поставками в 
агропромисловому комплексі, на нашу думку, може бути цікавим та корисним в 
умовах ринкового реформування сільського господарства України, зокрема, як 
досвід застосування агрологістики у такий високорозвиненій та високоефективній 
постіндустріальній країні, як Канада, що, як і Україна, відзначається важливою 
роллю аграрного сектора в економіці держави та подібною його спеціалізацією. 
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Здійснено спробу інтеграції поняття малого та середнього підприємництва в систему 

територіальної організації суспільства. Розкрито взаємозв’язок підприємництва та 
територіальних структур. Визначено роль малого та середнього підприємництва в розвитку 
транскордонного регіону. Зосереджено увагу на узгодженнях територіальних структур 
організації підприємництва в цих інтеграційних угрупованнях.  

Ключові слова: мале та середнє підприємництво, територіальна організація, 
територіальна структура, транскордонний регіон. 

 
Dudka O. О. The Ways of Territorial Structures of  the Harmonization of Small and 

Medium Business Cross-border Region. The integration of notion of small and medium 
enterprises into system of territorial arrangement was attempted in this article. The 
interconnection between entrepreneurship and territorial structures was disclosed. The role of 
small and medium enterprises in cross-border region development was determined. Main role 
paid to territorial structures harmonization on entrepreneurship in named integration communities. 

Key words: small and medium enterprises, territorial arrangement, territorial structure, 
cross-border region. 

 
Актуальність дослідження. Соціально-економічний розвиток регіону 

залежить від низки факторів та умов. Їх величина, кількість формують якісно нові 
поєднання, які обов’язково повинні бути врахованими всіма учасниками суспільного 
та економічного життя досліджуваної території. Головною особливістю є те, що всі 
процеси піддані впливу законів, закономірностей принципів і факторів 
територіальної організації суспільства. В силу наявності чи відсутності тих чи інших 
ресурсів, особливостей науково-технічного розвитку, національного суспільного та 
економічного устроїв держави, регіони навіть однієї країни набувають різного рівня 
розвитку. Саме цей фактор є спонукальним, оскільки регіони більшою мірою, 
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самостійно шукають шляхи покращення ситуації, яка склалася в середині його 
території. З цього погляду, цікавими для дослідження є прикордонні території 
країни, які за причини наявності дотичних географічних та територіально-
адміністративних меж, мають змогу переймати досвід більш успішних країн-сусідів 
або ж об’єднуватися з метою спільного вирішення проблем. Відомо, що внутрішнє 
соціально-економічне життя регіону постійно вимагає вдосконалення аби 
відповідати вимогам сучасності та середовищу, якому притаманна зміна та 
своєрідна еволюція. Доведено, що сектор малого та середнього підприємництва 
вдало реагує на зміни середовища країни та світу та найбільш гнучко реформує 
внутрішній клімат досліджуваної території. В контексті дослідження ролі 
підприємництва транскордонних територій надважливим завданням є дослідження 
шляхів узгодження територіальних структур підприємництва для досягнення 
ефективного та оптимального рівня співробітництва та ефективності. 

Мета дослідження:  

 визначити та виокремити роль малого та середнього підприємства в системі 
територіальної організації суспільства; 

дослідити місце територіальних структур транскордонних територій; 

 встановити взаємозв’язок територіальних структур та малого, середнього 
підприємництва транскордонних територій. 

Результати дослідження. В процесі дослідження нами було виявлено, що 
вітчизняна наука розглядає підприємництво (особливо мале та середнє) виключно з 
економічного погляду. Такий підхід, на нашу думку, є морально застарілим та не 
відповідає науковим та суспільно-економічним вимогам сучасності. Наприклад, 
зарубіжні вчені ще наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років визначили, що 
підприємництво є рушійною силою розвитку країни та регіону зокрема. В силу 
власних особливостей, ця категорія максимально підлаштовується під вимоги 
суспільства та дозволяє отримувати найвищий рівень конкурентоздатності при 
найменших наявних можливостях, ресурсах  тощо.  

Виходячи з наявного поняття, територіальна організація суспільства – це 
поєднання функціонуючих територіальних структур (розміщення населення, 
виробництва, природокористування), об'єднаних структурами управління з метою 
здійснювати відтворення життя суспільства [2].  

Таким чином, основоположними пунктами у цьому визначені є ресурси, 
територія та територіальні структури, які здійснюють розподіл, управління цих же 
ресурсів на конкретно визначеному ареалі. Звернімо увагу, що мале та середнє 
підприємництво є частиною цієї системи взаємовідносин із питань користування та 
розподілу ресурсів задля підтримки існуючого рівня та подальшого покращення 
життєдіяльності регіону загалом. Йому притаманна висока залежність від потреб 
населення та наявних природних умов, ресурсів території.  

Іншим фактором є географічна та територіальна обмеженість діяльності. 
Вивчаючи статистичні дані, нами було виявлено, що значна кількість підприємств 
цього сектору економіки прив’язана до конкретної території. Лише незначна частина 

веде інтеррегіональний спосіб діяльності [1, с. 8795]. 
На противагу, великі корпорації також є частиною сектору підприємництва, але, 

враховуючи вищевикладене, констатуватимемо, що малі та середні підприємства є 
більш вдалими для врахування їх при дослідженні територіальної організації 
суспільства. Причиною цього є те, що великі корпорації хоча й певною мірою 
залежать від ресурсів регіону, але інтернаціоналізація корпоративного 
підприємництва дає змогу диверсифікувати цю залежність і меншою мірою 
враховувати потреби населення й розміщення виробництв. Таким чином, 
враховуючи залежність малого та середнього підприємництва від організації 
регіону, воно є повноцінним учасником територіальної організації суспільства. 
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Більш складним завданням є визначення місця й ролі малого та середнього 
підприємництва в межах територіальних структур. Територіальна структура є одним 
із головних понять суспільної географії. Територіальна структура господарства 
регіону характеризує розміщення, просторове поєднання й взаємодію усіх видів 
господарської діяльності, що розвинулися на основі природних та мінерально-
сировинних ресурсів, системи поселень, виробничої та соціальної інфраструктури. 
Територіальна структура – це економічний каркас країни, територіальні обриси 
розподілу продуктивних сил. Вона є результатом і водночас важливим чинником 
соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. 

Територіальна структура поряд із такими поняттями, як розселення населення, 
природно-ресурсний потенціал, економіко-географічне та геополітичне положення 
визначають конкурентоспроможність, рівень соціально-економічного розвитку 
регіону, а, отже, й геопросторовий потенціал регіону та місце його на 
внутрідержавних та світових ринках, оскільки конкурентність та соціально-
економічний розвиток регіону певною мірою залежить від малого та середнього 
підприємництва. Можна вважати, що остання категорія є повноцінним учасником 
територіальної структури [3].  

Прикордонні території є найбільш вразливими до викликів сучасності. Через 
наявність територіально-адміністративних кордонів, населення та економічні 
структури таких територій маєють змогу спостерігати за рівнем та якістю соціально-
економічного життя прикордонних територій сусідніх країн. Населенню природно 
притаманне прагнення до більш кращого життя, але практично відсутня можливість 
одноосібно включитися у процеси інтернаціоналізації, тоді як підприємництво має 
таку змогу. Першопричиною руху до зближення та інтернаціоналізації життя 
прикордонних територій є переймання досвіду та кращого рівня управління. Одним 
із проявів цього процесу є утворення транскордонних інтеграційних угруповань. 

Території кількох країн, часто із різними політичними, адміністративно-
територіальними та відмінними рівнями соціально-економічного розвитку 
об’єднуються з метою спільного вирішення завдань та проблем культурного, 
соціального та економічного характерів, що склалися історично або в процесі 
взаємодії учасників територіальних структур прикордонних територій. 

Оскільки головним завданням, яке стоїть перед громадами інтеграційного 
угруповання, є покращення діалогу між спільнотами та підвищення рівня розвитку 
територій – постановка питання про покращення ведення малої та підприємницької 
діяльності є очевидною. Але головна проблема, з якою стикаються учасники – це 
неузгодженість та відмінні підходи до організації, функціонування територіальної 
структури підприємництва. І відмінне законодавство чи принципи ведення діяльності 
не є основоположними. Значний відбиток мають культурні та історичні, моральні та 
психологічні норми ставлення до підприємництва, а також норми, які можна 
охарактеризувати як рівень очікування населення та управлінських структур від цієї 
категорії економічних об’єктів.  

Наприклад, до останнього часу на території країн пострадянського простору до 
малого та середнього підприємництва превалювало відношення не до як категорії, що 
має потенціал реформувати та покращувати територіальну структуру господарства 
регіону. Водночас, зарубіжні соціально-економічні системи оцінюють підприємництво 
не тільки як основу для інноваційного розвитку та ресурсо-, бюджетоутворюючу 
сторону, а й як таку, що відповідає та «відчуває» потреби суспільства, відповідає його 
вимогам та є активним учасником життєдіяльності регіону. 

Разом із тим, процес інтернаціоналізації господарського життя прикордонних 

територій супроводжується спільним виробленням планів, цілей та програм 

розвитку з того чи іншого питання. У підприємництві потрібно враховувати всі 

особливості національного політичного, законодавчого та економічного розвитку 
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кожної із країн-учасниць. Власне, процес узгодження територіальних структур 

передбачає здійснення нейтральних або якісно нових кроків [4]. 

Такі форми співпраці, як залучення та впровадження новітніх технологій, 

покращення доступу до ринків робочої сили, капіталу, збуту продукції, закупівлі 

комплектуючих, доступ до якісної освіти, підвищення рівня й якості управління 

структурами громад регіону – складають основу узгодження територіальних структур 

підприємництва. Як бачимо, вищеназвані форми, з огляду на мету, направлені на 

підвищення якості соціально-економічного розвитку території через реформування 

або вливання нових елементів до територіальної організації регіону. Також процес 

узгодження можна назвати уніфікацією, що веде до вироблення єдиних, зрозумілих 

та доступних для всіх учасників інтеграційного угруповання правил [5]. 

Провівши дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду з вивчення питання 

уніфікації територіальної структури підприємництва, можна виокремити такі заходи, 

які, на нашу думку, дадуть найвищий рівень ефективності від їх врахування та 

застосування:  

1. Впровадження просторових уявлень у процес управління територіальними 

структурами підприємництва. Суть поняття «простір» під час дослідження цієї 

тематики оцінити важко, оскільки не має чіткого розуміння від чого саме 

відштовхуватися: чи від географічнх аспектів, таких як територія, їх сукупність чи 

використовувати соціально-економічні величини, акцентуючи увагу на соціальній 

складовій та потребах населення визначеної території. 

2. Процес узгодження основних напрямів функціонування територіальних 

структур. Важливим є розуміння того, що у більшості випадків, територіальна 

громада не в змозі самостійно вирішити усі проблеми соціально-економічного, 

природно-ресурсного характеру й т. п. Тому концентрація спільних зусиль на 

певному напрямі функціонування структур у кожному випадку дасть змогу отримати 

найвищий результат. 

3. Створення єдиного інформаційно-інноваційного простору – кластеризація 

єдиного інтеграційного простору. Технології – одні з найбільш цінних ресурсів 

сучасності. І включення систем території в процес інтернаціоналізації дає змогу 

отримувати дані технології та успішно здійснювати їх поширення, розподіл. 

Отримуючи, тим самим. Конкурентні переваги від того, що малі та середні 

підприємства вироблятимуть якісніші послуги та товари, що вестиме до підвищення 

рівня життя населення та розвитку території. 

4. Узгодження правил та створення єдиної бази фінансових, трудових та 

інформаційних ресурсів. Уніфіковані та яскраво зрозумілі правила діяльності та 

можливостей є однією із вимог підприємництва. А тому цей процес лише сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності регіонів. 

5. Якісний, зрозумілий та доступний діалог із територіальними громадами. 

Процес, що дасть змогу дійсно підвищити підприємництво із суто економічного рівня 

до такого, що максимально можливо враховуватиме потреби суспільства [4; 5]. 

Отже, мале те середнє підприємництво не є суто економічною величиною, а 

його дослідження в контексті територіальної організації регіону є важливим 

завданням. Саме підприємництво в ході діяльності має потенціал до внутрішнього 

реформування територіальної структури господарської та суспільної 

життєдіяльності досліджуваної території. В межах транскордонних угрупувань 

підприємництво в межах територіальних структур набуває якісно нових 

особливостей, оскільки, здійснюючи діяльність, дає змогу вирішити спільні для 

учасників угруповання проблеми. Питання узгодження територіальних структур 

підприємництва є мало дослідженим, тому проведення подальшого дослідження є 

необхідним. 
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освоєння території області. Проаналізовано вплив економіко- і транспортно-географічного 
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Maister A. A. The Social and Economic Factors of Economic Development of 

Territory of the Volyn Region. The article deals with the social and economic factors of 
economic development of territory of Volyn region. The analysis of the influence of social and 
economic factors on the economic development of the region has been made. The influence of 
economic- and transport-geographical position, population and investments on the economic 
development of the region has been analyzed. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Господарське освоєння території 
будь-якої країни чи регіону відбувається під впливом різних за своїм характером 
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соціально-економічних факторів. Ці фактори мають значний вплив на господарське 
освоєння території, який пояснюється значною взаємозалежністю процесів 
господарського освоєння території та її соціально-економічного розвитку. Тільки 
освоєна територія може характеризуватися певним рівнем соціально-економічного 
розвитку. Тому дослідження впливу соціально-економічних факторів на господарське 
освоєння території має важливе теоретичне та практичне значення.  

Метою дослідження є аналіз впливу соціально-економічних факторів на 
господарське освоєння території Волинської області.  

Результати наукового дослідження. Важливим соціально-економічним 
фактором господарського освоєння території є її економіко-географічне положення 
(ЕГП), яке визначається як просторове відношення об’єкта (поселення, району, 
держави тощо) до геоекономічних данностей:  важливих районів,  вузлів і центрів 
господарського  життя,  економічно  розвинених  держав  та їхніх  груп,  торгово-
транспортних  шляхів  і ринків  товарів,  капіталів,  ноу-хау,  праці та ін. [6, с. 175]. ЕГП 
впливає на траєкторію розвитку будь-якої території. Воно є одним із найважливіших 
факторів економічного розвитку регіону. Механізм дії й впливу ЕГП на господарське 
освоєння території проявляється двояко: 1) на рівні освоєності території (території з 
вигідним ЕГП мають порівняно вищий рівень освоєності); 2) на геопросторових 
особливостях розвитку (протікання) процесу освоєння території (кожна територія має 
неоднакове ЕГП, що зумовлює відмінності у господарському освоєнні). 

Економіко-географічне положення території відносять до зовнішніх факторів 
формування та функціонування господарського комплексу області й виступає 
фактором освоєння території регіону. Територіальна близькість Волинської області 
до промислово розвинутих і густозаселених територій України та сусідніх держав 
сприяє її господарському освоєнню. Межуючи з областями України на півдні та 
сході, вона має вихід по транспортних магістралях у центральні, південні та східні 
області України, а через них у Росію й Молдову. На півночі область має можливість 
здійснювати економічні зв’язки з Білоруссю, зокрема, із Брестською областю, 
державами Балтії та північно-західними областями Росії. На заході область має 
контактну зону з Люблінським воєводством Польщі та іншими східними 
воєводствами цієї країни, що входять у транскордонне об’єднання «Єврорегіон Буг», 
в якому бере участь і Волинська область [1, с. 17].  

Положення Волинської області щодо системи економічних районів України 
характеризується віддаленістю й периферійністю. Віддаленість від основних 
промислових і науково-технічних центрів держави та периферійність території 
впливають на рівень соціально-економічного розвитку й, значною мірою, стримують 
господарське освоєння регіону. 

Визначальною особливістю ЕГП Волинської області є її прикордонне 
положення в зоні контактної взаємодії на стику територіально-господарських 
структур України, Білорусі та Польщі, близькість до європейського ринку. Феномен 
контактності положення області як прикордонного регіону України визначає 
соціально-економічну своєрідність території й дає потужний стимул для її 
господарського освоєння [1, с. 18].  Сусідство області з Польщею та Білоруссю 
надає широкі можливості для посилення різноманітних зв’язків із ними, участі у 
реалізації регіональних завдань, вирішенні спільних прикордонних проблем та 
активізації процесів прикордонного та транскордонного співробітництва на цих 
територіях. Сусідство області із країнами Центрально-Східної Європи, зокрема із 
країною-членом Європейського Союзу (Польщею) сприяє європейській інтеграції 
України [2, с. 112]. 

Важливим фактором господарського освоєння території є її транспортно-
географічне положення (ТГП) як складова частина ЕГП.  Особливістю ТГП території 
області є його вигідність за рахунок положення на перехресті трансконтинентальних 
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транспортних артерій, які з’єднують регіон із областями України та зарубіжними 
країнами [3, с. 89]. Через територію області проходять найкоротші транспортні 
шляхи в широтному й меридіональному напрямках, що забезпечують експортно-
імпортні перевезення та транзитні зв’язки між країнами не тільки Центрально-
Східної, а й Західної та Північної Європи, Центральної Азії й Чорноморського  
регіону [2, с. 112].   

Найбільш  чітко й різнопланово вплив ТГП проявляється у місцях перетину й 
стику транзитних залізничних магістралей з автомобільними шляхами. Саме там 
проходить формування Луцького, Нововолинського й Ковельського промислових 
вузлів. Високий рівень господарської освоєності території, який позначається 
значною концентрацією населення й господарської діяльності, спостерігається 
вздовж залізниць Ковель–Здолбунів, Ковель–Володимир-Волинський–Львів, 
Ківерці–Луцьк–Львів та в місцях їх перетину з автомагістралями загально-
державного й міжнародного значення [1, с. 18]. Поряд із цим периферійні (північні) 
райони області мають порівняно низький рівень транспортної освоєності території.   

Господарське освоєння будь-якої території здійснюється населенням, яке 
виступає основною рушійною силою цього процесу. Жодна територія не може 
освоюватися без участі людини. Комплексне освоєння території вимагає наявності 
постійних житлових поселень і населення. Хоча моноресурсне освоєння території 
може відбуватися за наявності сезонних поселень та вахтового способу життя 
населення, яке зайняте в одному чи декількох видах господарської діяльності. 
Рівень освоєності території має високу взаємозалежність із кількістю населення, 
особливо його густотою. Чим більша заселеність території, тим вищий рівень її 
освоєності, а, отже, вища концентрація господарської діяльності. Населення 
виступає основним фактором господарського освоєння території. Під час заселення 
й розселення населення на території відбувається її розселенське освоєння, яке є 
одним із компонентів процесу освоєння. Волинська область почала заселятися 
людьми ще у палеоліті. З цього часу кількість населення області зростала, 
відбувалося його розселення по території. Заселенський (колонізаційний) фактор 
сприятливо впливає на господарське освоєння території області. 

Освоєння будь-якої території (так як й освоєння нових видів продукції, ресурсів 
тощо) потребує значних матеріальних капіталовкладень. Чим більше вкладається 
коштів в освоєння території, тим швидші темпи освоєння й вищий рівень освоєності. 
Звичайно, що на початковому (піонерному) етапі освоєння території Волинської 
області кошти в її освоєння не вкладались. Тогочасне населення вкладало в 
освоєння території регіону свою власну працю. Пізніше роль капіталу в освоєнні 
території почала зростати, вкладалися значні кошти для її освоєння (будівництво 
міст, доріг тощо). На сьогодні роль капіталу в господарському освоєнні території є 
дуже значною й жодна територія не може освоюватися без матеріальних 
капіталовкладень.  

Волинська область має нижчий від середньонаціонального обсяг капітальних 
інвестицій (18 місце в Україні), який у 2013 р. становив 3,3 млрд грн [4, с. 144]. 
Протягом 2010–2013 рр. обсяг капітальних інвестицій збільшилися на  1,56 млрд 
грн. У розрахунку на одну особу обсяг освоєних капітальних інвестицій у 2013 р. 
становив 3205,6 грн [4, с. 148].  

Для районів Волинської області характерна значна територіальна 
диференціація за обсягом капітальних інвестицій. Найбільші обсяги капітальних 
інвестицій спостерігаються в обласному центрі м. Луцьку, Луцькому, Володимир-
Волинському, Ківерцівському районах і м. Нововолинську. Високі обсяги інвестицій у 
цих містах і районах зумовлені порівняно значною концентрацією населення й 
господарської діяльності. Луцький і Ківерцівський райони, які розміщені на невеликій 
відстані від Луцька, отримують значні імпульси розвитку від обласного центру, яке є 
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ядром економічного розвитку регіону. Найменші показники обсягу капітальних 
інвестицій характерні для Старовижівського, Локачинського й Шацького районів. 
Загалом для південних районів Волинської області характерні вищі обсяги 
капітальних інвестицій, ніж для північних. 

Інвестиційну освоєність території характеризує показник щільності капітальних 
інвестицій. Волинська область має дуже низьку щільність капітальних інвестицій –            
17 грн/100 км2. Найбільшу інвестиційну освоєність території  мають міста обласного 
значення (Луцьк, Нововолинськ, Володимир-Волинський і Ковель), що пояснюється 
значною концентрацією капіталовкладень. Для всіх районів області, крім Луцького й 
Володимир-Волинського, щільність інвестицій не перевищує 10 грн/100 км2.  

Найбільше капітальних інвестицій у 2013 р. було освоєно у будівництві на суму 
803,9 млн грн. Обсяг капітальних інвестицій освоєних у промисловості становив              
782,9 млн грн, у сільському, лісовому й рибному господарстві – 274,4 млн грн, у 
невиробничій сфері – 1748,2 млн грн [4, с. 149]. Обсяг освоєних інвестицій є 
незначним, що негативно впливає на господарський розвиток території області. 

Важливий вплив на соціально-економічний розвиток країни чи регіону мають 
іноземні інвестиції. Сприятливий інвестиційний клімат є хорошою передумовою 
економічного розвитку. Волинська область є досить перспективним регіоном із 
погляду незадіяного потенціалу економічного розвитку та інвестиційної  
привабливості, що сприяє господарському освоєнню її території. Протягом                 
2001–2013 рр. обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 332 млн грн, що 
свідчить про покращення інвестиційного клімату в регіоні. Проте протягом                 
2013–2014 рр. відбулося скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій (на 41 млн 
грн), що зумовлено складною суспільно-політичною ситуацією в Україні. Станом на 
31 грудня 2013 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в області становив 339,3 тис. 
грн (16 місце в Україні). Найбільше іноземних інвестицій надійшло із Кіпру (36,6 % 
від загального обсягу іноземних інвестицій), Британських Віргінських островів                 
(11,5 %), Польщі (11,5 %), Словаччини (6,7 %), Великобританії (4,2 %), Німеччини 
(3,6 %) та Литви (1,6 %) [4, с. 206]. Найбільші обсяги іноземних інвестицій 
зафіксовані у Луцьку, Нововолинську, Луцькому й Ковельському районах, найменше 
– у Шацькому, Старовижівському, Рожищенському та Любешівському районах.  

Найбільше іноземних інвестицій надійшло у промислову діяльність – 62,5 % від 
загального обсягу інвестицій, тоді як у сільське, лісове й рибне господарство – лише 
4,8 % та у транспорт, складське господарство, поштову і кур’єрську діяльність –             
1,2 % [4, с. 207].  Таким чином, нині іноземні інвестиції мають найбільший 
позитивний вплив на промислове освоєння території області. Пріоритетними 
галузями залучення інвестицій у Волинській області є  харчова, машинобудівна, 
приладобудівна, лісова, деревообробна, легка, хімічна промисловості. Не менш 
перспективним є також туристично-рекреаційний  комплекс регіону [5].    

Висновки. Соціально-економічні фактори мають значний влив на господарське 
освоєння території Волинської області. До цих факторів слід віднести економіко- і 
транспортно-географічне положення території, населення, капіталовкладення. 
Позитивний вплив на господарське освоєння території області здійснюють вигідне 
ЕГП і ТГП регіону та населення (сприятлива на загальнодержавному фоні 
демографічна ситуація). Негативний вплив мають капіталовкладення в економіку 
області через їхні низькі обсяги, що не стимулює процес освоєння території.  
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Розглядаються сучасні регіональні відмінності країн світу. Приділено увагу аналізу 

чинникам, які сприяють диференціації країн за рівнем соціально-економічного розвитку. 
Виявлено характерні риси для типологічних груп країн. Зроблено висновки про 
характеристики кожної типологічної групи. 

Ключові слова: критерії типології країн, рівень соціально-економічного розвитку, 
чинники впливу. 

 
Lemekhova A. S. Factors Regional Differences in the Development of Countries. The 

modern regional differences of the world countries are examined. Paid attention analysis to the 
factors that assist differentiation of countries in level of socio-economic development. The 
personal touches are educed for the typology groups of countries.  Drawn conclusion about 
descriptions of every typology group. 

Key words: criteria of typology of countries, level of socio-economic development, factors 
of influence. 

 
Країни світу різняться за багатьма критеріями: розмірами територій, 

чисельністю населення, географічним положенням, соціально-економічним 
розвитком, політичним устроєм тощо. Для здійснення наукового аналізу як 
економіки будь-якої країни, так і світогосподарської системи потрібно класифікувати 
країни за деякими спільними ознаками. Таким дослідженням присвячені праці 
зарубіжних та вітчизняних учених, таких як Ю. Грисюк, М. Книш, Я. Олійник,             
П. Масляк та ін. 

                                                 

© Лемехова А. С., 2015 



 27 

Світова економічна система характеризується структурою, яка має різні 
аспекти дослідження, виходячи з огляду  різних її складників. Фахівці найбільшу 
увагу надають галузевій та типологічній структурі, які виявляють регіональні 
відмінності у розвитку країн світу. Типологічна структура перебуває в постійній 
динаміці, оскільки основні показники економічного росту (темпи приросту ВВП, 
рівень продуктивності праці, ефективність використання робочої сили) неоднакові.  

Класифікація країн є актуальною сьогодні, адже має як наукове, так і практичне 
значення. Так, визначення місця країни чи регіону у світовій економіці сприяє 
визначенні до даної країни міжнародних економічних організацій, їх можливостям в 
отриманні кредитів, вирішенні проблем державного боргу, участі у міжнародній 
торгівлі тощо.  

Мета публікації – виділити та проаналізувати чинники, які сприяли розвитку 
країн, їх диференціації за рівнем соціально-економічного розвитку. 

Для досягнення мети розв’язувалися такі завдання: 
1) виділити групи чинників за сферою їх впливу на економічний розвиток країн 

світу; 
2) проаналізувати історичні особливості формування регіональних відмін-

ностей країн світу; 
3) розглянути основні типологічні групи країн світу.  
Нами виділено дві групи чинників: зовнішні та внутрішні за їх впливом на 

розвиток економіки країн світу (табл. 1). 
Таблиця 1 

Чинники, що формують відмінності  
у розвитку країн світу 

 

Зовнішні (історико-економічні 
обставини) чинники 

Внутрішні чинники 

середземноморська торгівля  
феодальної Європи 

наявний природно-ресурсний потенціал 

виникнення капіталістичної  
мануфактури 

система управління народним 
господарством 

монополія колоніальних імперій соціально-економічний уклад 

утворення країн «переселенського 
капіталізму» 

 

 
Ці чинники сприяли участі країн у міжнародному географічному поділі праці, 

формуванні ядер світового господарства та регіональним відмінностям. 
На сьогодні структурними органами ООН розроблено класифікацію країн за 

рівнем соціально-економічного розвитку. Ними виділено три основні групи: 
– економічно розвинуті країни (іноді індустріально розвинуті); 
– країни, що розвиваються (з виокремленням нових індустріальних країн і 

найменш розвинутих); 
– країни з транзитною економікою. 
Економічно високорозвинуті країни розміщені в Північній Америці, Західній 

Європі та Східній Азії. 
До другої групи країн віднесено країни: 
1) НІК Південно-Східної Азії та Латинської Америки: Республіка Корея, 

Тайвань, Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Аргентина, Чилі, Бразилія, Мексика; 
2) нафтодобуваючі  країни Перської затоки; 
3) найменш розвинуті Тропічної Африки, Південної та Південно-Східної Азії та 

Латинської Америки (Ефіопія, Сомалі, Бурунді, Чад, Непал, Болівія, Гаїті та ін.). 
Третю групу країн із транзитною економікою складають країни Центральної та 

Східної Європи [4, с. 35]. 
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Зупинимося на характеристиці чинників, які покладені в основу цієї типології 

країн та їх регіональним відмінностям. Так, високі показники розвитку у країн-лідерів 

є наслідком тривалого розвитку економічних відносин, стадії якого в часі 

випереджали стадії розвитку інших країн. Проаналізуємо історію формування 

наймогутніших держав. Із XV ст. Західну Європу охоплює заміна феодалізму 

капіталізмом із такими притаманними ознаками: значний ріст виробничих сил, у 

розвитку ремесла й прояву зачатків мануфактури, відділення промислового 

виробництва від сільськогосподарського, в розвитку міст – центрів промисловості й 

обміну, в початку розподілу праці між містом і селом. 

Вигідність положення на перетині торгових шляхів Середземномор’я між 

арабсько-візантійським світом та Європою сприяло розвитку Генуезької та 

Венеціанської купецьких держав у ХІІІ–ХІV ст. Торгівля стимулювала розвиток 

першої в світі баржі та банківської системи. Від арабів європейці перейняли 

мельницю й самопрядку, способи виготовлення паперу, скла, шовкових і 

бавовняних тканин. Таким чином, розквіт торгівлі підготував підґрунття для 

подальшого розвитку економічних відносин Середземномор’я. Проте з появою 

тюркських племен на півострові Мала Азія в ХІ ст. виникла боротьба за володіння 

між Османами та венеціанцями. Через складне становище на Середземному морі 

зростала роль міст і держав на берегах внутрішніх морів, а саме: Північного й 

Балтійського з утворенням торговельно-економічного союзу Ганза. 

Бажання розширити сферу впливу, зміцнити абсолютизм та уникнути турків на 

шляху в Азію спонукали європейські країни на заморські подорожі. Відкриття нових 

земель та морських шляхів започаткували епоху Великих географічних відкриттів, 

які, у свою чергу, призвели до формування колоніальних імперій, таких як іспанська, 

португальська, британська, нідерландська, французька. Вони володіли  територіями 

на теренах Азії, Африки та Латинської Америки. В заморських колоніях жорстоко 

експлуатувалися як природні, так і людські ресурси, вони були ринками збуту та  

обмежувалися в розвитку на довгі століття. Проте в середині ХХ ст., коли настав 

крах у колоніальному світі, колишні колонії,  які тільки стали на самостійний 

розвиток у 1950–1960-х роках без досконалої системи правління й територіальними 

конфліктами з сусідніми країнами, були позбавлені швидкого економічного розвитку 

й ставали об’єктами економіко-політичного впливу колишніх країн-завойовників: 

Англії, Франції, Голландії [1, с. 187]. 

До найважливіших подій, що прискорили економічний розвиток 

західноєвропейських країн, належить промислова, а згодом та науково-технічна 

революція, яка  розпочалася з Англії й перекинулися через Францію, Нідерланди, 

Бельгію, Німеччину до Північної Америки. У високорозвинутих країнах, таких як 

США, Канада, Японія, Німеччина відбулася диверсифікація галузей обробної 

промисловості та якісні зміни з розвитком наукомістких галузей і передових 

технологій, що призвело до зменшення використання природних ресурсів, дешевої 

робочої сили та більшим  використанням  інтелектуального потенціалу. 

Окремою групою країн, на які вплинув хід історичних подій, є країни 

«переселенського капіталізму»: Австралійський Союз разом і Канадою, Новою 

Зеландією та ПАР (нині їх називають країнами нового освоєння). У цій групі країн  

економічний розвиток здійснювався свого часу переважно завдяки вивозу до них 

капіталу із-зовні (переважно із Великобританії) та створення належних  умов для 

перспективного розвитку. Характерною рисою цих країн є їх спільність із країнами, 

що розвиваються, в галузях народногосподарської спеціалізації – гірничодобувною 

та сільськогосподарською. Але на відміну від останніх виробництво країн 

«переселенського капіталу» базується на сучасних технологіях і високому рівні 

продуктивності праці. Крім того вони мають багатогалузеві народногосподарські 
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комплекси, які здатні забезпечувати необхідною продукцією своє населення. Все це 

поєднує їх із високорозвинутими державами світу [2, с. 122]. 

Система соціалістичних економік відпала від системи світової економіки через 

несумісність командно-адміністративних і ринкових методів господарювання. Усе 

більшим ставав розрив із розвинутими країнами у використанні науково-технічного 

прогресу. І стало зрозумілим, що ті позитивні фактори, які стимулювали 

екстенсивний розвиток економічної системи соціалізму, явно вичерпано. Перехід до 

ринкової системи господарювання став об’єктивним і неминучим. Більшість 

колишніх соціалістичних країн переходять до ринкової економікиу, руйнуючи 

державний сектор. Непідготовленість до такої докорінної перебудови призвела до 

величезного спаду в розвитку економіки в 1990-х роках, особливо в країнах СНД. 

Промислова революція завдяки розвитку комунікацій сприяла зближенню 

розвинених країн, розвитку інтеграції та поширенню єдиного способу виробництва, 

головною метою якого є отримання максимального прибутку, що, у свою чергу, 

стимулює впровадження нової техніки та підвищення продуктивності праці. 

Інтернаціоналізація господарських процесів сприяла процесам інтеграції та 

глобалізації. Тобто відбувається розширення  взаємовідносин і взаємозалежностей 

не лише між окремими людьми, а й між цілими державами та міждержавними 

утвореннями. Це значною мірою впливає на процеси формування глобального 

інформаційного простору, міждержавного ринку капіталів, товарів і послуг, робочої 

сили тощо. 

Звичайно ці риси не на повну силу  притаманні країнам, що розвиваються, а 

саме у 4/5 усіх країн світу, де проживає понад 80 % населення Землі. Тобто, 

економічний стан країн, що розвиваються, їхні проблеми безпосередньо 

позначаються на великій частині людства, яке проживає в Латинській Америці, Азії 

та Африці. Один із найважливіших критеріїв виділення країн, що розвиваються, в 

окрему світову підсистему – їх слаборозвиненість і відсталість. Це виражається в 

якісній неоднорідності й системній невпорядкованості суспільства, що складається з 

різних економічних і неекономічних інститутів сучасного і традиційного типів, а також 

перехідних проміжних інститутів [3, с. 237]. 

Причини бідності цих країн різні: наслідок хижацької колоніальної політики 

(Гаїті, М’янма), периферійне положення (Непал, Бутан), відсутність значних запасів 

корисних копалин (Чад, Нігер, Бенін), диктаторські режими (Гондурас), відсутність 

виходу до моря  (ЦАР, Малі, Уганда) і як наслідок слаборозвинута транспортна, 

фінансова та соціальна інфраструктура. Ця група країн відзначаються 

неконтрольованою й нерегульованою демографічною ситуацією, при якій ВВП 

країни не встигає за збільшенням чисельності населення. Проблеми цих країн 

полягають у політичній нестабільності та відсутності власних резервів для 

подолання бідності. Світове товариство постійно надає допомогу у різних формах, 

але відсутність механізму ефективного використання призводить до 

нераціонального застосування та розкрадання цих надходжень. Украй низький 

рівень накопичення коштів населення й капіталів унеможливлює інвестування 

галузей для створення засобів виробництва, підготовки кваліфікованої робочої 

сили, удосконалення технологій, що не сприяє зростанню продуктивності праці, 

спричиняє низький рівень споживання, тобто низький рівень накопичення є 

результатом злиднів й одночасно причиною їх збереження.  

Отже, кожна типологічна група країн характеризується переважаючим 

соціально-економічним укладом, системою управління господарством, економічною 

політикою, яка формується під впливом політичних, ідеологічних чинників різних 

економічних систем, їх участі у міжнародному поділ праці, процесів глобалізації 

світового господарства. 
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Актуальність тематики дослідження. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) 

Білорусі включає паливну промисловість та електроенергетику, які в сукупності 
виробляють 16,2 % промислової продукції країни, зосереджують 18,1 % основних 
промислово-виробничих фондів і 5,3 % усіх зайнятих у промисловості (2013 р.). На 
частку нафтопродуктів (основної продукції паливної промисловості) припадає майже 
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80 % білоруського експорту мінеральних продуктів або 16 % усього експорту 
товарів. На частку послуг нафтопереробного комплексу (послуги з транзиту нафти, з 
переробки нафти, з транспортування нафтопродуктів) припадає понад 21 % усього 
білоруського експорту послуг. Тому дослідження ПЕК Білорусі як важливої галузі 
економіки є досить актуальним. 

Метою дослідження є вивчення сучасного стану та проблем розвитку паливно-
енергетичного комплексу Республіки Білорусь. Згідно з поставленою метою 
вирішувалися такі завдання: визначити роль і місце ПЕК в економіці Білорусі; 
проаналізувати сучасний стан розвитку й розміщення паливної промисловості та 
електроенергетики країни; визначити проблеми та перспективні напрями розвитку 
ПЕК Республіки Білорусь. 

Виклад основного матеріалу. Особливостями ПЕК Білорусі є невисока частка 
паливодобувних галузей у зв’язку з обмеженістю місцевих ресурсів палива, висока 
частка переробки імпортованої нафти й переважання в структурі ПЕК 
електроенергетики.  

Паливна промисловість в Білорусі представлена видобутком і переробкою 
нафти, попутного газу й торфу. Це 50 підприємств з 16 тис. працівників (2013 р.). 
При цьому провідна роль у паливній промисловості країни належить нафтовій – 
видобутку й переробці нафти та попутного газу (96,9 % усієї продукції галузі). 

Нафтодобувна промисловість здійснює видобуток і первинну підготовку нафти 
для транспортування й подальшої переробки. Видобуток нафти розпочався в 
Білорусі в 1965 р. на Речицькому родовищі. Практично всі родовища зосереджені в 
Гомельській області, експлуатаційний фонд ВО «Білорусьнафта» включає                       
544 свердловини. За час експлуатації нафтових родовищ у Білорусі видобуто 
близько 107 млн т нафти високої якості. У 2013 р. видобуток нафти становив                   
1,6 млн т (табл. 1). Такі обсяги видобутку власної нафти покривають сучасні 
потреби країни лише на 13 %. Інша кількість нафти (10–12 млн т за рік) імпортується 
з Росії [2].  

Таблиця 1 
Видобуток і переробка палива в Білорусі у 2005–2013 рр.* 

 
Показник 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Видобуток сирої нафти,  
тис. т 

1785 1740 1720 1700 1681 1660 1645 

Видобуток  природного газу, 
млн м3 

 
228 

 
203 

 
205 

 
213 

 
222 

 
218 

 
228 

Видобуток паливного торфу, 
тис. т  

 
2307 

 
2361 

 
2216 

 
2352 

 
2704 

 
2679 

 
2269 

Первинна переробка нафти, 
тис. т 

 
19 802 

 
21 304 

 
21 634 

 
16 455 

 
20 474 

 
21 667 

 
21 156 

Виробництво бензину 
автомобільного, тис. т 

 
3330,2 

 
3330,0 

 
3271,6 

 
3158,0 

 
3135,4 

 
3729,5 

 
3683,2 

Виробництво дизельного 
палива, тис. т 

 
6425,9 

 
2719,5 

 
7105,8 

 
6136,6 

 
8841,9 

 
11470,7 

 
7792,6 

Виробництво паливного 
мазуту, тис. т 

 
6313 

 
5914 

 
6202 

 
4421 

 
5583 

 
6347 

 
5826 

Виробництво гасу, тис. т 528 707 734 570 651 554 463 

Виробництво торфобрикетів, 
тис. т 

 
1204 

 
1183 

 
1257 

 
1317 

 
1390 

 
1392 

 
1117 

* Складено за: [4]. 
 

Нафтопереробна промисловість забезпечує потреби країни в паливно-
мастильних речовинах. Переробка власної та імпортної нафти здійснюється на двох 
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потужних  нафтопереробних заводах (НПЗ) – Новополоцькому (введений в 
експлуатацію в 1963 р.) й Мозирському (введений у 1975 р.), сумарна потужність 
яких складає 40 млн т нафти за рік. Постачання сирої нафти з Росії на НПЗ 
здійснюється по системі магістральних нафтопроводів «Дружба»; Мозирський НПЗ 
переробляє білоруську нафту. 

Новополоцьке ВО «Нафтан» (найпотужніше в Європі – 25 млн т за рік) та ВАТ 
«Мозирський НПЗ» виробляють понад 75 найменувань продукції (автомобільний 
бензин різних марок, різні види котельного й пічного палива, гас, мазут, бітуми, а 
також вуглеводні, сірчану кислоту та ін.). Однак, через скорочення поставок сирої 
нафти виробничі потужності НПЗ використовуються не повністю (на 30 %). Тому в 
2013 р. підприємства зменшили обсяги виробництва більшості видів продукції 
порівняно з попереднім роком  (табл. 1). 

Газова промисловість в Білорусі веде видобуток попутного газу, 
транспортування, переробку природного й попутного газу, його використання. 
Видобуток попутного природного газу в 2013 р. становив 228 млн м3 (табл. 1). Він 
після відокремлення нафти надходить на Речицький газопереробний завод, де 
розділяється на конденсат і сухий газ. Конденсат використовується для 
виробництва зріджених вуглеводнів, а сухий газ – як комунально-побутове паливо в 
Речиці та Світлогорську. 

Сучасна система газопостачання країни, яка перебуває в підпорядкуванні 
«Белтрансгазу», – це три гілки магістрального газопроводу «Торжок–Мінськ–
Івацевичі» (з відгалуженнями), газопровід «Дашава–Мінськ» (із відгалуженнями), 
частково введений газопровід «Ямал–Європа». Загалом у країні функціонує 7500 км 
газопроводів, 250 газорозподільних станцій, вісім вузлів редукування, шість 
газовимірювальних станцій, шість лінійних газокомпресорних станцій, два підземних 
газосховища (Осиповицьке й Прибузьке), 24 автомобільних газонаповнювальних 
компресорних станцій [1]. 

Торфова промисловість є найстарішою галуззю паливної промисловості 
Білорусі. Видобуток торфу на паливо розпочався в кінці ХІХ ст. До середини               
1960-х рр. видобуток паливного торфу постійно зростав, досягнувши максимуму в 
1966 р. – 12 млн т, а його частка у паливному балансі складала понад 63 %.  Після 
цього торф почав витіснятися іншими видами палива, а його видобуток постійно 
скорочувався [5]. У 2013 р. видобуток паливного торфу становив 2269 тис. т, а 
виробництво торфобрикетів – 1117 тис. т (табл. 1). 

Сьогодні в Білорусі функціонує 45 підприємств і виробництв, на яких ведеться 
видобуток (15 підприємств) і переробка торфу, випускаються торфобрикети                        
(30 підприємств), торф кусковий і сфагновий [5]. За обсягами видобутку торфу 
лідирують Мінська й Гомельська області. Із 30 діючих торфобрикетних заводів 
найбільші розміщені в Мінській («Старобінський», «Березинський», «Усяж»), 
Гомельській («Житковицький») та Гродненській («Дітва», «Вертелішки») областях. 

Загалом, за сучасними оцінками, обсяги усіх паливних ресурсів, які 
видобуваються в країні, складають 5,7 млн т умовного палива й забезпечують 
близько     15 % загальної потреби країни у паливно-енергетичних ресурсах, яка 
оцінюється в 34 млн т умовного палива. Іншу частину паливно-енергетичних 
ресурсів Білорусь ввозить із Росії, використовуючи розгалужену систему нафто- і 
газопроводів. 

Електроенергетика Білорусі здійснює виробництво, передачу й розподіл 
електричної та теплової енергії. На її частку припадає 7,5 % валової продукції 
промисловості, 15,9 % основних промислово-виробничих фондів (2013 р.). 

Сьогодні Білоруська енергосистема («Біленерго») – це cім виробничих 
об’єднань, до складу яких входять 22 великих електростанцій, 23 районних 
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котельних, близько 7 тис. системоутворюючих і понад 250 тис. км розподільних ЛЕП 
напругою 35–750 кВт, понад 4 тис. км тепломереж. Тут працює понад 43 тис. осіб. 

Сумарна встановлена потужність усіх електростанцій (2013 р.) складає                  
7,837 млн кВт, у тому числі ТЕС – 7,83 млн кВт, гідроелектростанцій (ГЕС) – 7,6 тис. 
кВт [4]. Таким чином, характерною особливістю білоруської енергетики є те, що вона 
представлена майже виключно тепловими електростанціями, які виробляють 99,9 % 
електроенергії. Інша характерна особливість – близько 58 % потужностей теплових 
електростанцій припадає на ТЕЦ. Це забезпечує Білоруській енергосистемі високу 
ефективність виробництва електроенергії, оскільки питомі затрати палива на                
1кВт/год електроенергії при комбінованому виробництві електро- і теплоенергії 
значно нижчі. 

Найпотужніша ТЕС Білорусі – Лукомльська ДРЕС, потужністю 2560 МВт 
виробляє понад 40 % всієї електроенергії, використовуючи природний газ і мазут. 
До числа найбільших електростанцій слід віднести Березовську ДРЕС (встановлена 
потужність 930 Мвт). Відбулася її реконструкція за участю російського капіталу до 
1235 МВт. 

Серед ТЕЦ із потужністю понад 100 МВт виділяються: Мінські ТЕЦ-4                   
(1030 МВт), ТЕЦ-3 (420 МВт), ТЕЦ-5 (330 МВт), Гомельська ТЕЦ-2 (540 МВт), 
Могильовська ТЕЦ-2 (345 МВт), Новополоцька ТЕЦ (505 МВт), Світлогорська ТЕЦ 
(260 МВт), Мозирська ТЕЦ (195 МВт), Бобруйська ТЕЦ-2 (180 МВт). Діють також 
декілька тисяч малих енергоустановок, які мають низькі техніко-економічні 
характеристики, негативно впливають на навколишнє середовище, забирають 
значну кількість трудових ресурсів. 

На території Білорусі зараз працює 11 ГЕС, їх сумарна потужність складає 
лише 0,1 % від генеруючих потужностей енергосистеми. Найбільші з них – 
Осиповицька (2,2 МВт) на р. Свіслоч і Чигиринська (1,5 МВт) на р. Друть [1]. У           
2013 р. усіма електростанціями вироблено 31,5 млрд кВт/год електроенергії, що 
більше порівняно з 2012 р. (рис. 1). 
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Рис. 1. Виробництво електроенергії в Республіці Білорусь  
у 2005-2013 рр., млрд кВт/год 

 
Усі електростанції загального користування об’єднані між собою й споживачами 

електроенергії електромережами. Управління всіма складовими Білоруської 
електроенергетичної системи здійснює концерн «Біленерго». Для транспортування 
електроенергії призначені електромережі, які складаються з ліній електропередач 
напругою 0,4–750 кВ протяжністю 260 тис. км і трансформаційних підстанцій 35–750 кВ. 
Лінії електропередач цього класу забезпечують міжсистемні зв’язки з енергосистемами 
Росії, України, Литви й Польщі; їх протяжність близько 6,8 тис. км. Сучасна генеруюча 
потужність Білоруської енергосистеми дає змогу повністю задовольняти потреби країни 
в електроенергії. Однак кон’юнктура ринку визначає більшу ефективність імпорту 
електроенергії, ніж її виробництва на власних електростанціях. Тому Білорусь в 
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останнє десятиліття близько 30 % потреб в електроенергії задовольняє за рахунок 
імпорту з Росії та Литви при недовантаженні власних ТЕС. 

Однак, незважаючи на стійке забезпечення господарства країни електричною й 
тепловою енергією, близько 55 % основного обладнання ТЕС уже виробило свій 
ресурс, обладнання й опори високовольтних ЛЕП підходять до меж фізичного зносу, 
кожен сьомий кілометр магістральних газопроводів потребує заміни тощо. Загалом 

більшість підприємств ПЕК потребують модернізації та реконструкції. Тому одним з 
основних завдань розвитку ПЕК є підвищення ефективності виробництва енергії 
шляхом впровадження високоефективних технологій, а також рівня енерге-
тичної безпеки країни, яке розв’язується за рахунок продовження диверсифікації 
енергоносіїв шляхом уведення в баланс ядерного палива, економічно 
доцільного використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів [3]. 

Висновки. Особливостями ПЕК Білорусі є невисока частка паливодобувних 
галузей у зв’язку з обмеженістю місцевих ресурсів палива, висока частка переробки 
імпортної нафти й переважання в структурі ПЕК електроенергетики. Сьогодні через 
застарілість обладнання більшість підприємств комплексу потребують модернізації 
та реконструкції. 
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праці та рівня освіти населення Греції. Продемонстровано наростання нерівномірності 
розподілу доходів населення внаслідок економічної кризи. 

Ключові слова: Греція, економічна криза, соціальні проблеми, безробіття, бідність, 
нерівномірність розподілу доходів.  

 
Vanda I. V., Fursovych G. V. Social Problems in Greece in the European Dimension: 

Geographical Issues. Main social problems in Greece: employment and unemployment, poverty, 
deepened d by the economic crisis of 2008–2009 are considered. The intensity of problems 
compare to the European Union level are emphasized. The relationship between the 
characteristics of the labor market and the education level of the population of Greece are 
regarded. Growing of unequal distribution of incomes due to the economic crisis are shown. 

Key words: Greece, economic crisіs, social problems, poverty, unequality of incomes 
distribution. 

 
Актуальність тематики визначається реаліями сучасного європейського 

суспільно-економічного розвитку: Греція ось уже шість років перебуває в 
економічній кризі, яка на фоні загальносвітових фінансово-економічних проблем 
2008–2009 рр. у країні виявилася дуже інтенсивною. Греція досі не подолала 
негативні тенднції розвитку, тоді як ЄС загалом уже демонструє зростання. 
Економічна криза призводить до зниження доходів населення, зростання 
безробіття, поширення бідності, загострення конфліктів у політичній сфері.  

Актуальність дослідження посилюється спільними рисами Греції та нашої 
держави: Україна також має економічний спад, зростання зовнішньої 
заборгованості, рівня безробіття, посилання соціальних проблем.  

Мета роботи – розглянути географічні особливості соціальних проблем Греції, 
які виникли чи загострилися внаслідок економічної кризи 2008–2009 рр. Зосередимо 
увагу на окремих проблемах, таких як безробіття, бідність населення та їхніх 
характеристиках у європейському вимірі.  

Виклад основного матеріалу. Греція – розвинена країна світу, що за рівнем 
та характером соціально-економічного розвитку входить до групи «країна з середнім 
рівнем економічного розвитку».  

Зазначається, що особливістю країн із середнім рівнем економічного розвитку 
є фінансова й технологічна залежність від «великої сімки» [3, c. 52]. Географічними 
факторами, що посилили кризу у Греції, є секторальна структура господарства з 
високою вагою туризму та його обслуговуючої й допоміжної діяльності, висока 
відкритість економіки (значна частка імпортних товарів на грецькому ринку, великі 
вливання іноземних інвестицій), що суттєво змінилися внаслідок економічного спаду 
в головних високорозвинених країнах (скорочення кількості та витрат 
відпочиваючих, фінансових потоків). 

Піковим у соціально-економічному розвитку був 2009 р. Протягом                  
2004–2009 рр. ВВП Греції зріс із 192,9 до 341,6 млрд дол США (на 77 %), тоді як за 
наступні п’ять років зменшився до 241,7 млрд дол США (на 59 %). ВВП на особу 
скоротилося з 31,7 до 22,0 тис. дол США (з 94 % до 73 % від середнього рівня ЄС, 
або на 16 % за паритетом купівельної спроможності). Фактичне індивідуальне 
споживання на особу знизилося із 104 % від середнього в ЄС на 83 %. 

Регіональна диференціація рівня економічного розвитку Греції є значною: від   
55 до 107 % від рівня ЄС (2011 р.). Причому на нижчому територіальному рівні 
поляризація є ще більшою (від 39 до 114 % від рівня ЄС). За цим макроекономічним 
показником 9 із 13 регіонів NUTS2 Греції виділяються як найменш розвинені в ЄС. За 
2008–2011 рр. доходи домашніх господарств ЄС у середньому зросли на 272 пункти 
за ПКС, тоді як у регіонах країни знизилися на 202–3745 пунктів (по країні – на 2050). 

Економічний спад спричинив зростання рівня безробіття. Загальний рівень 
безробіття у Греції дуже високий порівняно із Європейським Союзом. У 1990-х роках 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
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рівень безробіття складав менше 10 %, на початку 2000-х років – 10,7 %, то вже у 
2013–2014 рр. – 27 %. В усіх регіонах Греції рівень безробіття вищий 15 % (середнє 
по ЄС – 10,5 %). Загрозливою ознакою є поширення довготривалого безробіття, що 
притаманне майже всім регіонам країни. При рівні довготривалого безробіття ЄС    
4,7 % у країні значення коливається від 4,2 до 18,0 % (переважно понад 10 %). 
Рівень безробіття молоді також дуже високий: по всій країні перевищує 35 % (у ЄС – 
23 %). Тільки ще одна країна ЄС має такий високий рівень безробіття молоді – 
Іспанія (21 %). Страх перед безробіттям і погіршенням економічної ситуації є одним 
із найважливіших факторів формування праворадикального світогляду, причому 
підкреслюються, що домінуюче значення має саме страх перед негативним 
досвідом, а не сам досвід. 

За допомогою методики розрахунку коефіцієнту кореляції ми з’ясували тісноту 
зв’язку між показниками (табл. 1), що виражають соціально-економічні реалії Греції 
в розрізі 13 одиниць статистичної звітності NUTS 2 (за даними [1]).  

Таблиця 1 
Коефіцієнт кореляції між показниками ранку праці Греції 

 

Показники 
Рівень зайнятості 

у віці 20–64 років, % 

Динаміка рівня зайнятості у віці 20–64 років,  
2008–2012 рр., % 

0,71 

Рівень зайнятості у віці 55–64 років, % 0,83 

Рівень безробіття у віці 15–74 років, % -0,96 

Зміни рівня безробіття у віці 15–74 роки,  
2008–2012 рр., % 

-0,71 

Довготривале безробіття, %  0,92 

 

Виявлена досить тісна кореляція в межах набору показників щодо різних видів 
та динаміки зайнятості та безробіття. Підтверджено неспецифічні висновки, які 
характеризуються стан ринку праці: тісний обернений зв'язок між зайнятістю та 
безробіттям; прямий зв'язок рівня зайнятості з динамікою зайнятості та обернений – 
із динамікою безробіття, причому однакової тісноти. Розраховані значення дають 
підстави виділити такі особливості ринку праці Греції: обернений тісний зв'язок між 
рівнем зайнятості у віці 20–64 роки та 15–74 років свідчить про переважне 
вивільнення осіб до- та післяпрацездатного віку; прямий тісний зв'язок між рівнем 
безробіття та довготривалим безробіттям свідчить про небезпечну ситуацію, 
оскільки переважна більшість безробітних не можуть знайти роботу понад                       
12 місяців. 

Немає тісного зв’язку (ні прямого, ні оберненого) між зайнятістю населення та 
індикаторами рівня освіти. Тобто, наявність вищої освіти, перекваліфікація чи 
підвищення кваліфікації в подальшому не означають гарантуваного праце-
влаштування. Також не виявлено тісного зв’язку між залученням до здобуття вищої 
освіти та рівнем безробіття молоді. За 2008–2012 рр. у Греції частка молоді, що 
навчається, зросла на 1 % (із 70 до 71), тоді як частка зайнятих скоротилася на             
10,5 % (із 23,5 до 13,1 %), а безробітних – зросла на 9,5 % (із 6,7 до 16,1 %). Тобто, 
питання безробіття були й особливо загострилися для тієї частини молоді, яка 
отримала середню освіту й не йде далі отримувати спеціальність. Такі результати – 
неочікувані для розвиненої країни Європи, але вони зумовлені особливістю 
структури господарства Греції: розвиток туризму й обслуговуючих галузей не 
вимагає високого рівня освіти. У приморських, рекреаційно-спеціалізованих регіонах 
у сфері  готельного та ресторанного господарства зайнято до 32,5 % усіх 
працюючих у нефінансовому секторі господарства – найвищі показники й для всього 
ЄС [4, с. 145]. 
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Побудована крива Лоренца (рис. 1, за даними [2]) демонструє наростання 
нерівності розподілу доходів після економічної кризи 2008–2009 рр. Греція є 
прикладом країни з дуже нерівномірним розподілом доходів у ЄС та наростанням 
диференціації населення, хоча візуально на графіку криві за порівнювані роки 
вправі зливаються. Найбідніше населення країни (20 %) зберігає частку 
концентрації доходів на рівні біля 6,5 %, тоді як найбагатше – збільшує її (до                  
41,3 %). Україна має рівномірніший розподіл доходів із статистичною тенденцією 
зменшення нерівності.  
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Рис. 1. Динаміка розподілу доходів населення Греції та України у 2007–2010 рр. 

 
У Греції під загрозою бідності є 35 % населення (по ЄС – 25 %, 2012 р.), 

причому найвищий ризик – серед дітей, молоді та населення працездатного віку             
(35–38%); серед жінок вища бідність, а ніж серед чоловіків на 2–3 % [5, c. 172–173 ]. 
Поширення бідності у 2010–2012 рр. у Греції наростало. Одним із важливих 
показників росту бідності був ріст заяв на отриманні кредитів. 60 % греків мають 
кредити, для 20 % проблематично їх виплачувати, майже 3 % узагалі припинили 
виплати. Якщо у 2007 р. 3,7 % кредитів за іпотекою обслуговувалися нерегулярно, 
то у 2010 р. – 8,0 %. За споживчими кредитами значення виросли з 6 до 20 %. По-
справжньому багаті греки стараються не виплачувати податки, а соціальна система 
перенавантажена найскладнішою системою пенсій, у тому числі успадкованих, 
наприклад, дітьми чиновниківЗагострення соціальних проблем спричинили низку 
акцій протесту в країні у 2010–2014 рр. Антикризові заходи здійснюються урядом 
Греції й ЄС у двох напрямах: скорочення видатків державного бюджету та зовнішні 
запозичення. Незважаючи на активну політику щодо подолання економічних і 
соціальних проблем, реалізація вказаних заходів не принесла значного успіху, а, 
навпаки, супроводжується загостренням ситуації.  

Висновки. Економічна криза 2008–2009 рр. зумовила зниження макро-
економічних показників країни, зростання інфляції, збільшення державного боргу 
Греції. Суттєво загострилися й соціальні проблеми – безробіття, бідність тощо. 
Загрозливими явищами для суспільно-політичної стабільності є наростання 
безробіття, особливо довготривалого, дивергенція розподілу доходів населення. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
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Низький вплив освітнього чинника на рівень зайнятості ускладнює реструктуризацію 
господарства країни шляхом інформаційно-інноваційного розвитку. Маючи 
порівняно низькі соціально-економічні характеристики у Європейському Союзі, 
країна ще погіршила позиції на економічній та соціальній карті.  
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Розглядаються особливості імплементації регіональної політики органів місцевого 

самоврядування у сфері побудови та функціонування територіальної організації закладів 
охорони здоров’я. Визначено основні принципи, заходи та механізми здійснення 
регіональної політики. Досліджено рівні впливу регіональної політики на формування 
територіальної організації закладів галузі. Розкрито ключовий зміст регіональної політики в 
межах медико-санітарного району. 
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Актуальність дослідження. Забезпечення соціальної безпеки населення є 
однією із прерогатив регіональної політики владних органів місцевого 
самоврядування. Розглядаючи людину як капітал та одного із рушіїв розвитку 
соціально-економічного життя регіону, створення відповідних умов для нормального 
розвитку індивіда є першочерговим завданням. Кожна людина у будь-якому віці 
потребує відповідного соціального піклування. Одним із таких основоположних 
принципів соціального піклування є надання відповідних послуг через заклади 
охорони здоров’я. Саме від того як організований процес отримання індивідом 
медичних послуг і залежить територіальна організація закладів охорони здоров’я. А 
дослідження питання місця й ролі регіональної політики у сфері створення 
найвищого рівня якості та доступності медичних послуг є очевидним та актуальним. 

Метою дослідження є розкриття особливостей регіональної політики в 
системі територіальної організації закладів охорони здоров’я  регіону. 

Завданням дослідження є:  
–  дослідити та проаналізувати вплив регіональної політики на територіальну 

організацію закладів охорони здоров’я; 
–  визначити основні принципи, заходи та механізми здійснення регіональної 

політики; 
–  дослідити рівні впливу регіональної політики на функціонування закладів 

охорони здоров’я. 
Результати дослідження. На загальнонаціональному рівні кожної держави 

визначено принципи та правила забезпечення охорони здоров’я населення. Проте в 
силу регіональних особливостей розвитку територій, ці принципи та правила 
перетворюються лише в рекомендації, які неухильно повинні дотримуватися. 
Відомо, що на здоров’я населення впливає низка факторів, серед яких природні 
умови та явища, особливості соціального забезпечення, ресурсне забезпечення 
життєдіяльності та, навіть, рівень економічного розвитку території загалом, що 
повинно бути враховане місцевими органами самоврядування.  

Разом із тим, під час розробки планування та провадження територіальної 
організації закладів охорони здоров’я слід дотримуватися загальноприйнятих у 
світовій спільноті принципів якості та доступності медичних послуг. Поняття 
«медична послуга» є визначальною як під час розгляду питання організації закладів, 
так і під час планування політики забезпечення здоров’я населення регіону [1]. 

Проаналізувавши низку законодавчих ініціатив у сфері регіонального 
забезпечення здоров’я населення та організації закладів охорони здоров’я можемо 
виділити такі заходи регіональної політики в системі територіальної організації 
закладів охорони здоров’я:  

–  створення найвищого рівня забезпечення комплексними медичними 
послугами та провадження безперервного процесу надання допомоги – 
передбачає створення умов для налагодження співпраці між закладами охорони 
здоров’я та організаціями соціального забезпечення; сприяння доступності 
медичних послуг у будь-якому закладі охорони здоров’я; зосередження акцентів на 
побудові системи закладів оздоровлення та посилення впливу первинної медико-
санітарної допомоги; 

–  фокусування на потребах пацієнта передбачає розробку такої системи 
закладів охорони здоров’я, яка максимально відповідатиме потребам окремо 
взятого пацієнта та такої системи закладів, діяльність яких зосереджуватиметься на 
потребах визначених груп населення, враховуючи умови розвитку регіону; 

–  забезпечення максимально можливого географічного покриття – 
регіональна політика та результати її імплементації повинні сприяти такій організації 
розміщення закладів охорони здоров’я, що забезпечуватимуть максимізацію 
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доступності населення до медичних послуг та мінімізуватимуть дублювання цих же 
послуг; 

–  створення списків медичних потреб населення – орієнтація на 
індивідуальність у діяльності закладів охорони здоров’я сприяє максимальному 
наближенню до потреб населення території, їх розміщення та вибору профільної 
орієнтації цього ж закладу; 

–  провадження стандартизованих медичних послуг шляхом створення 
мережі закладів міжпрофесійного рівня – така політика сприятиме максимальному 
покриттю населення території медичними послугами різного виду складності та 
широкої кваліфікації; 

–  забезпечення організаційної підтримки та культури лідерства – саме 
регіональні владні рівні повинні визначати організацію закладів охорони здоров’я, 
оскільки місцеве самоврядування є найбільш зацікавленим у провадженні політики 
здоров’я населення [5]. 

Власне, необхідно розуміти, що регіональна політика та її імплементація, 
мають значний вплив як на діяльність самих закладів охорони здоров’я, так і на 
систему їх територіальної організації. Місцеве самоврядування через мережу 
закладів охорони здоров’я комунальної власності визначають основні шляхи 
розвитку медицини та медичного забезпечення в регіоні.  

Звичайно, організація медичних закладів у регіоні повинна відповідати 
загальнонаціональним прийнятим нормам та у своїй структурі бути максимально 
наближеною до тієї, яка функціонує у всіх інших регіонах країни. Цей факт 
зумовлено тим, що усі медичні послуги повинні бути стандартизованими, а 
доступність до закладів охорони здоров’я повинна бути однаковою. Жодна людина 
не може бути ущемлена у праві отримання медичної допомоги – ось основне кредо 
загальнонаціональної організації системи охорони здоров’я. 

Вивчивши досвід взаємодії регіональної політики у створенні та функціонуванні 
територіальної організації закладів охорони здоров’я, нами виділено три види такої 
політики відповідно до рівня впливовості: 

–  регіональна політика, яка може максимально впливати на діяльність та 
розміщення закладів охорони здоров’я – місцеве самоврядування, орієнтуючись на 
загальнодержавні та світові норми збереженння здоров’я населення самостійно 
вивчає та визначає потреби населення у медичних послугах та відповідно до цього 
приймає рішення про розміщення закладу та його профільну орієнтацію. Позитивні 
сторони: максимальна наближеність медичних послуг до людей, врахування 
потреб окремо взятих громад чи їх груп. Негативні сторони: в силу обмеженості 
фінансових ресурсів та неприбутковості закладів система організації може 
укрупнюватися, що призведе до розриву в доступності та в обмеженості отримання 
послуг на значній території регіону; 

–  регіональна політика, яка зовсім не впливає на діяльність та розміщення 
закладів охорони здоров’я – превелює централізований державний вплив як на 
територіальну організацію закладів, так і на набір надаваних ними послуг. Місцеве 
самоврядування лише в частковій формі фінансує заклади з регіонального 
бюджету. Негативні сторони: заклади охорони здоров’я розглядаються лише в 
системі, тому більша частина їх потреб і можливостей нівелюється та зводиться 
лише до загальноприйнятного рівня; 

–  регіональна політика із опосередкованим впливом – найбільш зручний, на 
наш погляд, варіант, коли існує централізований нагляд за функціонуванням 
закладів охорони здоров’я, за місцевими «медичними бюджетами», Місцеве 
самоврядування може впливати на таку структуру, максимально забезпечуючи її 
високий рівень функціонування [1, с. 64–66; 2, с. 53–55]. 
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Якщо у другому випадку місцеве самоврядування у процесі імплементації 
регіональної політики охорони здоров’я здійснює лише функцію регулятора, тобто 
здійснює нагляд за дотриманням стандартів у надані медичних послуг та розподілі 
ресурсів у фінансуванні структури закладів охорони здоров’я регіону, то у всіх інших, 
додатково до зазначеної – функції репрезентативного органу. Ця функція полягає в 
тому, що з метою залучення новітніх технологій, висококваліфікованого персоналу 
чи практик в управлінні та організації структури, органи регіональних влад 
виступають ініціатором такого процесу й представляють систему закладів охорони 
здоров’я у міжнародних урядових та неурядових організаціях загалом. 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я розроблені основні регуляторні 
механізми управління територіальною структурою охорони здоров’я: 

1) політичний, який являє собою сукупність прийомів та технологій взаємодії 
місцевої державної влади, громадських об’єднань та апарату управління закладами 
охорони здоров’я з метою налагодження стабільних відносин та узгодження 
інтересів у галузі; 

2) організаційний – визначає організаційно-структурну будову та функціональне 
навантаження всіх рівнів територіальної структури закладів охорони здоров’я; 

3) мотиваційний – реалізуються спонукальні мотиви фахівців галузі з метою 
підвищення якості та доступності закладів; 

4) економічний – передбачає систему економічних впливів на постійне 
підвищення якості медичної допомоги; 

5) правовий механізм – визначає сферу, коло діяльності всіх учасників 
відносин, які виникають у процесі надання медичних послуг [1, с. 66]. 

Задля більш якісної та ефективної імплементації регіональної політики в 
системі територіальної організації закладів охорони здоров’я створюють медико-
географічні райони (території). Як правило, такі угрупування створюються в межах 
територіально-адміністративної одиниці, але в певних випадках вони можуть 
виходити за ці межі. Створення медико-географічного району диктується низкою 
таких принципів, як принцип територіальної цілісності медико-географічних районів, 
принцип перспективності розвитку медичного комплексу території, принцип 
історичності, принцип медико-соціальної ефективності, що передбачає вирішення 
медико-соціальних завдань території [4, с. 74–89].  

Враховуючи ці принципи, а також показники медичної ефективності, в межах 
регіону проводиться районування території за ієрархічним принципом 
підпорядкованості. Головними одиницями медико-географічного району є центри 
медичного обслуговування місцевого, районного та обласного значення, а також 
медичні пункти (фельдшерсько-акушерські пункти). Так, у процесі організації такого 
угруповання виникають вузли медичного обслуговування, ядра, центри та пункти. 

В силу обставин соціального та економічного характеру, жодне регіональне, а, 
тим більше й загальнонаціональне управління не можуть забезпечити надання усіх 
типів медичних послуг для окремо визначеної території. Тому з погляду управління, 
фінансування та забезпечення максимального покриття медичними послугами 
розроблено єдину схему територіальної організації закладів охорони здоров’я в 
межах регіону. Територіальна організація медичного обслуговування у формі 
медико-географічного району є найбільш вдалою формою регіонального контролю 
та розвитку галузі [2, с. 53–56; 4, с. 101–138]. 

Враховуючи вищевикладене, роль регіональної політики у побудові та 
організації закладів охорони здоров’я полягає у постійному контролі над 
функціонуванням системи закладів із метою врахування потреб населення у якісних 
та доступних медичних послугах. 

Можна зробити висновок, що значення медико-географічного районування в 
процесі імплементації політики територіальної організації закладів охорони здоров’я 
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є суттєвим, оскільки являє собою продукт аналізу функціонально-компонентної та 
функціонально-територіальної структур регіонального медичного комплексу в 
умовах конкретної медико-географічної ситуації.  

У будь-якому випадку, регіональна політика за запровадження моделі 
територіальної організації закладів охорони здоров’я повинна засновуватися на 
таких принципах: урахування особливостей медико-географічного районування; 
чіткому розмежуванні спеціалізації закладів охорони здоров’я територіальних 
елементів; максимальній підтримці медичних, медико-географічних та соціальних 
функцій; підвищення ролі малих медичних форм; оптимізації радіусу медичного 
обслуговування. Отже, регіональна політика повинна характеризуватися 
максимальним впливом на досягнення побудови ефективної територіальної 
структури закладів охорони здоров’я регіону з метою забезпечення якісних та 
доступних медичних послуг. 
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Tarasiuk N. A., Nychaia O. O. The Investigation of the Inhabited Landscapes for the 
Optimization of the District Planning of Volyn’ and for the Conditions of the Constant 
Development of the Region. It is investigated the role of the   inhabited landscapes in the 
sphere of the forming of the constant development of Volyn’ region and the optimization of the 
regional planning. It was selected the main points for the providing of the constant development of 
the region. 

Key words: the inhabited landscapes, constant development, functional kinds of the 
inhabited landscapes. 

 

Селитебні ландшафти можна розглядати як фактор сталого соціально-
економічного та екологічного розвитку регіону. Тому одним із важливих і актуальних 
шляхів запобігання виникненню й розв’язання проблем районного планування в 
регіональному просторі є  ефективне управління селитебними ландшафтами.  

Метою роботи є обґрунтування необхідності дослідження селитебних 
ландшафтів для оптимізації районного планування (на прикладі Волині) та потреб 
сталого розвитку регіону. 

Поставлена мета зумовлює такі завдання: аналіз селитебних ландшафтів, 
дослідження впливу селитебних ландшафтів на сталий розвиток регіону, аналіз 
напрямів управління ландшафтним потенціалом у контексті сталого просторового 
розвитку.  

Сучасна ландшафтна карта Волині характеризується наявністю антропогенних 
селитебних ландшафтів, які представлені містами, сільськими населеними пунктами 
та їх інфраструктурою з чітко окресленими контурами.  

Значна зосередженість у селитебних ландшафтах технічних систем різного 
виду, потоків речовини, енергії та інформації супроводжує докорінне, часто 
негативне й незворотне перетворення  природних геосистем, що має значний вплив 
на екологічні умови.  

Дослідженню цих питань присвячені роботи Л. Воропай та М. Куниці (1982),      
І. Круглова (1992), О. Дмитрука (2000), Ю. Тютюнника (1999), О. Керничної (2003),              
Г. Садикової (2003), Т. Меліхової (2004), К. Кубенко (2004), Ю. Олішевської (2005), 
О. Бабчинської (2005) та інших учених.  

За умови досягнення сталого розвитку у системі «природа-людство» 
гармонійно співіснують й розвиваються природа, суспільство та економіка [3].  

Сталий розвиток, перехід до якого став завданням для світової спільноти на 
ХХІ ст., передбачає такий розвиток людства й характер використання ним 
природних ресурсів, який, задовольняючи потреби сьогодення, водночас не 
підривав би потенційних можливостей забезпечення потреб наступних поколінь [2].  

Селитебні ландшафти займають особливе місце серед сучасних, змінених 
людиною, ландшафтів. Поселенські геосистеми формуються на природній основі 
природно-територіальних комплексів у межах фацій, урочищ, місцевостей певних 
фізико-географічних районів під впливом соціально-економічних та природних 
чинників [1].  

Кожний населений пункт має свої особливості, тому їх можна згрупувати за 
територіальними рисами, контурами меж, людністю, рівнем адміністративного 
підпорядкування, статусом у системі розселення, а також функціональними 
характеристиками.  

Для визначення функціональних  особливостей селитебних ландшафтів 
використовуємо, передусім, чинники формування населених територій, види 
природокористування та зайнятість населення. На території Волинської області 
виділяємо такі основні функціональні типи селитебних ландшафтів: 

1) урболандшафти (міста); 
2) сільські населені пункти (села, хутори); 
3) селитебно-транспортна інфраструктура (дороги);  
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4) селитебно-рекреаційна інфраструктура (парки, сквери);  
5) дачні селитебні ландшафти (дачі). 
Функціональне значення селитебного ландшафту має своє відображення у 

демографічній, екологічній, економічній ситуації регіону. 
Визначаємо основні напрямки забезпечення сталого розвитку селитебних 

ландшафтів Волинської області: забезпечення раціонального використання 
земельних, водних, рекреаційних ресурсів у межах селитебного ландшафту; 
удосконалення та розвиток соціальної, виробничої та транспортної інфраструктури; 
забезпечення регулювання процесу районного планування й формування 
естетично-привабливого селитебного ландшафту; вивчення європейського досвіду 
формування культурного ландшафту та його впровадження в практику районного 
планування. 

Висновки. Сьогодні особливо помітною стала несприятлива екологічна 
ситуація в межах селитебних ландшафтів. Їх дослідження, вивчення механізмів  
функціонування, досягнення поступального розвитку дає змогу підвищити 
ефективність заходів, що забезпечують потреби оптимізації районного планування 
та сталого розвитку регіону.  
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Проаналізовано динаміку й територіальні особливості електоральної підтримки 

етнічних партій у Сполученому Королівстві за результатами виборів до Палати громад  
2010 р., а також підсумками голосувань до національного парламенту Шотландії, Асамблеї 
Уельсу та Асамблеї Північної Ірландії упродовж 2000-х рр. Виявлено ареали максимальної 
підтримки партій, утворених за етнічною ознакою.   
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Skliarska O. І. Electoral Support for Ethnic Parties in the United Kingdom: Territorial 

Features. The dynamics and territorial characteristics of electoral support ethnic parties in the 
United Kingdom for the elections to the House of Commons in 2010, and the results of voting to 
the national Scottish Parliament, Welsh Assembly and Northern Ireland Assembly during the 
2000s was analyzed. Revealed areas of maximum support for ethnic parties. 

Key words: ethnic parties, electoral support, nationalist and unionist parties. 

 
Територіальні етнонаціональні відмінності є одним із провідних чинників 

політико-географічних процесів у державах Європи упродовж ХХ – початку ХХІ ст. 
Соціально-культурна й мовна строкатість населення, вимоги адміністративно-
територіальних змін за етнічним принципом, популярність ідей регіональної 
ідентичності обумовлені об’єктивним явищем політизації етнічності. При цьому, 
відцентрові етнополітичні рухи виникають за значної невідповідності 
територіальної організації політичної й етнічної сфер суспільства та становлять 
значну загрозу для територіальної цілісності держави у разі несвоєчасних і 
нераціональних державних рішень. 

Політизація етнічності у державах Західної Європи проявляється  як  у 
радикальних формах (сепаратистських рухів, територіальних конфліктів тощо), так 
і в активній законотворчій діяльності етнонаціональних груп відповідно до своїх 
запитів, утворенні виборчих округів за етнічним принципом, адміністративно-
територіальних автономій тощо. При цьому основним суб’єктом вираження 
інтересів спільноти є політичні партії – загальнонаціональні та етнічні. Саме 
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останні часто ставлять вимоги територіальних змін чи відокремлення, тому їхня 
діяльність потребує постійного моніторингу. 

Проблематика етнополітичного регіоналізму в державах Західної Європи 
широко висвітлена у науковій літературі, зокрема у працях В. Калитчака, В. Дудка, 
В. Нармазова, К. Пузирьова та ін. При цьому значно менше публікацій, 
присвячених діяльності політичних партій, утворених за етнічною ознакою. В 
цьому контексті заслуговує уваги монографія політолога А. Романюка, де 
детально проаналізовано етнополітичні поділи у державах Західної Європи [1]. 
Однак, важливо виявити просторово-часові особливості й тенденції електоральної 
підтримки етнічних партій, територіальні ареали їхнього максимального  впливу. 

Особливе становище у етнополітичному розвитку Європи займає  Сполучене 
Королівство Великобританії і Північної Ірландії, де вимоги особливого статусу 
висувають три етнонаціональні групи й загалом процеси чітко вираженої 
етнонаціональної диференціації політичної сфери супроводжуються рухами за 
вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. 

 Адміністративно-територіальна система Сполученого Королівства відо-
бражає історичні та етнічні відмінності, адже сучасна держава сформована 
шляхом інтеграційного злиття середньовічних королівств Англії, Шотландії та 
Ірландії упродовж 1707–1800 рр. Історичні регіони сучасної Великобританії мають 
власні органи влади та правову систему, широку автономію з усіх питань, 
включаючи освіту, охорону здоров'я, законодавство та місцеве самоврядування.  
Однак, попри широку політико-правову автономію та високу регіональну 
ідентичність рівень етномовної відповідності етнонаціональних спільнот низький: 
кельтською мовою у Шотландії розмовляє тільки 1,3 % населення, а показник  
володіння валлійською мовою, що у 2001 р. становив близько 21 % [4], стрімко 
зменшується упродовж наступних років. 

 Незважаючи на  значні повноваження, якими наділені історичні регіони 
Сполученого Королівства, для них є актуальними проблеми сепаратизму, що 
проявляється, зокрема, у значній популярності радикальних етнічних партій, які 
основною програмною ціллю ставлять відокремлення Шотландії, Північної Ірландії 
чи Уельсу. Найбільшими політичними силами, що виступають із сепаратистських 
позицій є Шотландська національна партія, Партія Уельсу (Плайд Кімру) та 
північноірландська Шінн Фейн. Більш помірковані позиції мають такі етнічні  
політичні сили, як Шотландська партія зелених, Шотландські соціалісти, Соціал-
демократична і лейбористська партія, Демократична юніоністська партія, Вперед 
Уельс. 

Політичні партії, утворені за етнічною ознакою, мають високу електоральну 
підтримку як на місцевому, такі і на загальнодержавному рівні. Так, під час виборів 
до Палати громад у 2001 р. Шотландська національна партія отримала 5 місць, у 
2010 – 6 місць. Найбільшу підтримку у 2010 р. партія отримала у північних і 
центральних областях Шотландії, у Глазго, а також на Гебридських островах. 
Партія Уельсу отримала три депутатські місця в парламенті країни. Від Північної 
Ірландії у Палаті громад представлені дві етнічні партії — Шінн Фейн (5 місць) та 
Соціал-демократична й лейбористська партія (3 місця). При цьому радикальна 
партія Шінн Фейн, яка є політичною складовою Ірландської Республіканської армії, 
перемогла у чотирьох західних округах – Ньюрі Арма, Тайрон і Фермана, 
Західному Тайроні, Середньому Ольстері, а також у Західному Белфасті. 
Кандитати від СДЛП отримали депутатські мандати в окрузі Фоїл, Південному 
Дауні, Південному Белфасті. При цьому, у більшості виборчих округів перемогу 
здобула Демократична юніоністська партія й загалом ареал їхнього впливу 
охоплює північно-східні райони та північ столиці [2]. 
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З-поміж усіх етнічних партій найбільшу підтримку у місцевого населення має 
Шотландська національна партія. При цьому впродовж 1999–2011 рр. результати 
голосування за політичну силу на виборах до національного парламенту 
Шотландії помітно змінились. Так, у 1999 р. Шотландська національна партія 
отримала 27 % голосів виборців (35 мандатів), у 2003 р. – 20,9 % (27 мандатів)            
[1, с. 60]. Очевидно, зменшення підтримки партії було пов'язано з утворенням ще 
двох етнічних партій — Шотландської партії зелених та Шотландських соціалістів, 
а відтак — значною диференціацією голосів виборців: «зелені» та соціалісти 
отримали 13 місць у парламенті. Результат Шотландської національної партії у 
2007 р. – 47 мандатів, що дав змогу їй сформувати шотландський уряд. На  
виборах 2011 р. національна партія знову виграла вибори й отримала більшість у 
Шотландському парламенті (69 мандатів). Відтак, підтримка сепаратистського 
руху, спрямованого на державну самостійність збільшилася. Проте, як виявили 
результати референдуму про незалежність, проведеного у Шотландії у 2014 р., у 
31 з 32 регіонів підтримка збереження єдиної Британії сягнула 55,42 %. Лише в 
трьох регіонах Шотландії виборці підтримали відокремлення. Серед них — 
найбільший шотландський регіон Глазго (53,5 % – «за», 46,5% – «проти») [5]. 
Політичні партії Північної Ірландії  поділені на дві основні групи – юніоністів та 
націоналістів. Під час виборів до Асамблеї Північної Ірландії 1998 р. перемогу 
здобули юніоністи. З-поміж націоналістичних партій найвищий результат мала 
Шінн Фейн (18 мандатів) та Соціал-демократична партія (24 мандати) [1, c. 63]. 
Сьогодні Шінн Фейн є другою за величиною партією в Асамблеї Північної Ірландії. 
Соціал-демократична і ліберальна партія поділяє більш помірковані позиції щодо 
об'єднання Ірландії, проте її підтримка упродовж 2000-х рр. зменшується. Так, у 
2003 р. партія мала 18 мандатів, у 2007 – 16 [6]. Найменший вплив мають етнічні 
партії в Уельсі. У 2003 р. на виборах до Асамблеї Уельсу партія Плайд Кімру 
отримала 12 мандатів із 40, а у 2007 р. – 15 місць.  

Отже, аналіз електоральної підтримки етнічних партій у Шотландії, Північній 
Ірландії та Уельсі виявив такі тенденції: 

1) упродовж 2000-х рр. електоральна підтримка політичних партій, утворених 
за етнічною ознакою зростає. При цьому про наростання відцентрових настроїв 
свідчить значна популярність  партій, які виступають за незалежність; 

2) в умовах низького рівня етномовної відповідності шотландців та валлійців, 
їхня регіональна ідентичність є високою: близько 67 % шотландців і 69 % 
валлійців не вважають себе британцями, хоча для частини уельсьців (близько             
15 %) характерне ототожнення себе із англійцям [1, с. 64]. Водночас для 
населення Північної Ірландії характерний поділ на ірландську й ольстерську 
ідентифікацію.  Таке протиставлення регіональної ідентичності загальнодержавній 
у Сполученому Королівстві пов'язане  з  наявністю міцних історичних традиції 
державотворення й управління та виявляється у високій підтримці етнічних партій; 

3) підтримка етнічних партій радикального спрямування є більшою у 
виборчих округах, які більш віддалені від англійських округів. Відповідно, в 
регіонах, що безпосередньо межують із графствами Англії на місцевих виборах 
здебільшого перемагають найбільші партії Сполученого Королівства – 
Консервативна партія, Ліберальна партія або ж етнічні партії з поміркованими 
програмними вимогами. Найбільш стійкою є підтримка радикальних політичних  
сил у гірських районах Шотландії та на Гебридських островах, де переважно 
проживає етнічна спільнота гелів із високою етнічною  ідентифікацією, а також у 
північноірландських графствах,  суміжних із графствами Ольстеру в Ірландії; 

4) у середовищі радикально налаштованих етнічних груп поряд з етнічними 
партіями високу електоральну підтримку мають лейбористи, які виступають за 
захист прав меншин та активну європейську інтеграцію та є ближчими за 
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ідеологічним спрямуванням, адже більшість етнічних партій ототожнюють себе з 
лівоцентричною ідеологією. 

Вплив радикальних етнічних партій на політичні процеси в Сполученому 
Королівстві залишається значним. Це, зокрема підтверджують результати 
місцевих виборів у Північній Ірландії 2014 р., а також останні вибори до 
Європарламенту, де етнічні партії Сполученого Королівства в сукупності отримали 
шість місць [3]. Однак,  сепаратистські заклики не мають абсолютної підтримки 
серед населення, що, зокрема, підтверджують результати шотландського 
референдуму. Разом із тим, діяльність політичних сил, утворених за етнічною 
ознакою у державі є виявом об’єктивного процесу політизації етнічності, 
природнього права етонаціональної спільноти на захист колективних інтересів. 
Зрештою, політична автономність, самодостатність регіонів у багатьох життєвих 
сферах є одним із пріоритетів регіональної політики Європейського Союзу. 
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Актуальність дослідження. Радикальні політичні рухи об’єднують громадян, 

що прагнуть кардинальних, подекуди навіть революційних, змін у суспільстві та країні. 
В зв’язку з чим їхня діяльність часто носить напівлегальний, а інколи й незаконний 
характер. Задля того, щоб не перетворитись поступово з політичного у злочинне 
формування, не втратити разом із тим підтримки в суспільстві та зберегти за собою 
можливість досягнення поставлених цілей усе ж таки законним шляхом, радикальні 
рухи часто вдаються до організації частини свого активу у політичну партію. 

Метою дослідження є вивчення закордонного досвіду діяльності партій як 
політичного крила радикальних рухів із подальшою перспективою використання 
його для вдосконалення вітчизняної політичної системи.  

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. 22 березня 2014 р. об’єднання радикальних, здебільшого 
націоналістичних, організацій «Правий сектор» створило однойменну політичну 
партію. Активісти цього об’єднання відіграли ключову роль у силовому протистоянні 
з захисниками режиму Януковича під час Революції гідності. Враховуючи 
непримиримість позиції та набір методів застосований ними під час революції, 
важко уявити їх у ролі професійних політиків та законотворців. Очевидно, саме такої 
думки дотримується український електорат, адже незважаючи на здебільшого 
поважне ставлення до ролі «Правого сектору» у здійсненні революції та протидії 
російській агресії на Сході України, на позачергових парламентських виборах             
2014 р. за партію віддали свій голос лише 1,8 % виборців.  

Партію «Правий сектор» було створено на базі партії Українська Національна 
Асамблея (УНА), що існувала з 1992 р., шляхом зміни назви та керівництва, а також 
затвердженням нового статуту [3]. Варто зазначити, що УНА теж не користувалася 
популярністю серед виборців. Початково вона створювалась як політичне крило 
ультраправої організації Українська Народна Самооборона. Протягом її діяльності 
партію, як і суміжну їй організацію, супроводжували відміни реєстрацій, внутрішні 
розколи та судові переслідування її членів. До парламенту спромоглися потрапити 
лише декілька її членів за рахунок перемог у одномандатних округах, або ж 
членству в ліберальніших політичних об’єднаннях. Як власне й Дмитро Ярош, лідер 
«Правого сектору» та єдиний від партії, хто потрапив до парламенту, ‒ став 
народним депутатом 8-го скликання за рахунок перемоги в одномандатному окрузі. 
Якою ж тоді є мета створення та діяльності подібних партій, адже очевидно, що 
вони не спроможні досягти основної цілі будь-якої політичної партії: визначення 
подальшої долі країни та суспільства шляхом законотворчої діяльності. Адже для 
цього необхідне чисельне представництво у парламенті. 

За межами України можна знайти чимало подібних прикладів. Зокрема, в 
Іспанії та Франції з 1978 до 2003 рр. діяла політична партія «Батасуна». Вона була 
пов’язана з терористичною організацією ЕТА, яка виникла 1959 р. з метою протидії 
диктатурі Франко та створення незалежної держави басків (етнічної меншини на 
півночі Іспанії та півдні Франції). Власне партія «Батасуна» була створена через три 
роки після смерті Франко, в період, коли баскам було надано певну автономію, а в 
країні загалом здійснювалися демократичні перетворення. Та кількох депутатських 
місць, які вдалося здобути партії в іспанському парламенті, було недостатньо для 
ініціалізації створення окремої держави басків. Тому ЕТА відмовилася припиняти 
збройну боротьбу. Як наслідок, у 2003 р. іспанський суд заборонив «Батасуну», 
встановивши її зв'язок з терористичною організацією. Рештки політичного активу 
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партії оголосили про остаточний розпуск партії лише 2013 р. у Франції, по тому як 
ЕТА все ж таки 2011 р. оголосила про припинення збройної боротьби й нове 
баскське політичне утворення «Амайур» із подібними політичною платформою та 
цілями того ж року на парламентських виборах здобуло сім місць у нижній палаті 
іспанського парламенту та створило власну фракцію. 

Подібне можемо спостерігати у Великій Британії та Ірландії. Тутешня партія 
Шинн Фейн теж виникла в 70-х рр. ХХ ст. та пов’язана з терористичною організацією – 
Ірландською Республіканською Армією (ІРА). Цікаво, що партія традиційно не має 
своїх представників у британському парламенті, хоча їй вдається на виборах виграти 
кілька мандатів ще з 1983 р. [2]. Справа в тому, що її члени з ідейних міркувань 
відмовляються давати присягу королеві, яка необхідна для початку роботи в Палаті 
общин. Популярність партії почала зростати після припинення ІРА повстанської 
боротьби в середині 90-х рр. ХХст. Окрім цього, в цей же період у неї з’являються 
нові можливості – 1998 р. було сторено Асамблею Північної Ірландії, однопалатний 
законодавчий орган. На виборах до Асамблеї Шинн Фейн регулярно отримує до 27 % 
голосів виборців та бере участь в коаліційному уряді Північної Ірландії. Разом із тим, 
починаючи з 1997 р., партія має незначне представництво в парламенті Ірландії.  

Хоча далеко не всі подібні організації створюють супровідні політичні партії. 
Наприклад їх немає у Революційної армії Бретані (діє з 1972 р.) та Фронту 
національного визволення Корсики (діє з 1976 р.). Політичне крило першої з них – 
Фронт визволення Бретані (заснований 1963 р.) так і не зміг перетворитися на 
партію [1]. Не виключено що причиною є особливості політичної системи Франції – 
очевидно представники цих організацій не бачать перспектив легальних методів 
боротьби та діалогу з владною верхівкою країни. Обидві організації не вирізняються 
активністю та все ж продовжують боротьбу терористичними методами і в ХХІ ст.  

Подібні приклади можна знайти й за межами Європи. Наприклад, Робітнича 
партія  Курдистану, що діє на території Туреччини, Іраку, Ірану та Сирії та бореться 
за створення незалежної курдської держави. Хоча, незважаючи на назву, вона 
радше є повстанською організацією, ніж політичною партією. Або ж – Африканський 
національний конгрес, діяльність якого була поза законом у період із 1960 до              
1990 рр. Ця партія тривалий час була політичним крилом «Умконто ве сізве», що 
вело збройну боротьбу проти режиму апартеїду в ПАР.  

Висновки. Практично всі перелічені, а також не згадані приклади наштовхують 
на подібні за змістом висновки: радикальні політичні сили, що вдаються до 
нелегальних методів боротьби, не маючи змоги з певних причин законним чином 
досягти поставлених цілей, нерідко також створюють зі свого активу політичні партії 
аби зберегти можливість ведення діалогу з чиною владою та суспільством і 
повернення до ненасильницьких методів боротьби в разі зміни політичної 
обстановки в країні. І хоча ні УНСО, ні «Правий сектор» (організація) на відмінну від 
ЕТА чи ІРА не є терористичними організаціями, та все ж схильні вдаватися до 
насильницьких дій, якщо вважають їх виправданими в певній ситуації. Разом із тим, 
такі, доволі близькі у часі, події з новітньої історії України, як акція «Україна без 
Кучми», Помаранчева революція та Революція гідності вказують на те, що 
українська політична система ще не до кінця сформована та недостатньо стабільна. 
Між іншим представники названих українських організацій брали активну участь 
принаймні в двох із перелічених подій. З огляду на це, слід у подальшому врахувати 
закордонний досвід, адже для згаданих радикальних рухів насилля, як форма 
політичної боротьби, не було самоціллю. Як тільки в них з’явилася така можливість, 
політичні партії цих рухів, будучи до цього фактично сателітами, почали відігравати 
провідну роль у реалізації визначених цілей, а супровідні радикальні організації 
відходили від використання насильницьких методів боротьби. І не стало на заваді 
те, що ці політичні партії все одно не користуються великою популярністю, якої явно 
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недостатньо, щоб самостійно визначати подальшу долю країни та суспільства – 
достатньо було лише стати повноцінними учасниками політичного процесу, щоб 
напруження між радикалами та владою суттєво знизилось. Очевидно, що й 
політична система України повинна модернізуватися так, щоб усі зацікавленні групи 
населення могли брати участь у політичному процесі. Це в подальшому повинно 
знизити ризик наростання напруження між цими групами та його перехід у силове 
протистояння.  
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Геополітичне положення є новою категорією в суспільній географії про що 
свідчить його відсутність в енциклопедичній географічній літературі, зокрема в 
Українському географічному словнику, однак незважаючи, на відносну молодість 
вказана категорія є досить популярною в географічній, політичній, юридичній, 
економічній літературі, зважаючи на швидкий ріст зацікавленості у питаннях 
глобального та регіонального розвитку та безпеки.  

У зв’язку  з цим  слід розглядати цю категорію відносно різних географічних 
об’єктів, насамперед країн та груп країн, окремих територіально відособлених (у 
культурному, природничо-географічному, економічному чи культурологічному  
відношенні) частин крани. 

В основі категорії геополітичного положення лежить базова категорія 
суспільної географії – економіко-географічне положення [2, с. 380], яке є відносно 
сталою величиною, оскільки характеризується відношенням соціально-економічного 
об’єкта до оточуючих соціально-економічних об’єктів, які є також сталими 
величинами, то геополітичне положення є однією з складових економіко-
географічного положення, причому динамічно-мінливою в часі, та такою що 
залежить від багатьох факторів негеографічного характеру. 

Геополітичне положення також є категорією, що  не співпадає з межами 
суспільно-економічного об’єкта, оскільки визначається дещо відмінними критеріями, 
скажімо, такими як територія чи акваторія розміщення зброї масового знищення, 
басейн корисних копалин (займає частини адміністративно-територіальних одиниць, 
що не співпадають з адміністративним районуванням), ареали вирощування певних 
сільськогосподарських культур, які мають вплив на геополітичне положення країни в 
світі, тощо. 

Питання геополітичного положення тривалий час є в центрі уваги багатьох  
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема слід відзначити фундаментальні праці з 
цього питання О. М. Паламарчука, Л. М. Корецького, М. Д. Пістуна, О. І. Шаблія,              
О. Г. Топчієва та ін.  Однак диференціація геополітичного положення як категорії 
суспільної географії та її вплив на розвиток окремих регіонів усередині країни 
розглянуто не було. 

Розглядаючи регіони країни та їх геополітичне положення, слід виділити 
наступні типи: прикордонні, приморські, басейнові, агломераційні, центральні, 
галузеві. Вони мають різний вплив на розвиток країни  в різні історичні та економічні 
періоди, визначаючи зворотний вплив на країни на оточуючі соціально-економічні 
об’єкти, а також об’єкти, що не мають спільних кордонів с даною країною. Особливо 
зросло значення цієї категорії зі здобуттям Україною незалежності, та 
перетворенням її в повноправний суб’єкт міжнародних відносин та гравця світових 
економічних відносин. 

Геополітичне положення  прикордонних регіонів визначається високим рівнем 
прикордонних зв’язків: економічних, соціально-культурних. Його значення також 
визначається виконанням прикордонних та транзитних функцій держави. Зазвичай, 
у межах таких регіонів формуються так звані вільні економічні зони (ВЕЗ), що 
підсилює їх економічне значення. Особливістю розміщення ВЕЗ є їх прив’язка до 
депресивних, або слабо розвинених регіонів (прикордонних) із надлишком трудових 
ресурсів та можливістю здійснення зовнішньоекономічної діяльності на компактно 
розташовані території для подальшого експорту товарів, що виробляються в таких 
ВЕЗ. Прикордонне положення таких регіонів дає більше можливостей використання 
для розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Прикладом визначального 
геополітичного положення є Карпатський регіон [3, с. 116]. Поліетнічний регіон, що 
межує з чотирма європейськими країнами та Молдовою з слабо розвиненим 
промисловим потенціалом та відносно високою густотою населення (особливо 
сільського). 
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Іншим  прикладом можуть бути прикордонні регіони с високим рівнем розвитку 
індустріального потенціалу та високою концентрацією природних ресурсів, густотою 
та поліетнічністю населення, де переважає важка промисловість (гірничо-
видобувна, металургійна, важке машинобудування, багатопрофільне сільське 
господарство). Нереформована промисловість та формований протягом десятиліть 
соціально-політичний вплив сусідньої держави викликали нестабільність у регіоні та 
привід для прямої інтервенції й дестабілізації в межах регіону та всієї країни. Таким 
регіоном із зовсім відмінним від попереднього геополітичним становищем є Донбас 
(Донецька та Луганська  області). Сусідське положення вказаного регіону з 
Російською Федерацією та невирішеність господарських та соціальних проблем 
призвели до використання РФ його геополітичного становища з метою дестабілізації 
та послаблення  усієї країни.   

Аналогічна ситуація з визначальною роллю геополітичного положення 
Автономної Республіки Крим та присутності на території цієї адміністративно-
територіальної одиниці України іноземної військової бази призвели до окупації 
(аншлюсу) цієї частин країни Російською Федерацією, створивши безпекову загрозу 
не лише території України, а й усього Середземноморсько-Чорноморського басейну, 
поставивши під загрозу існування ЧЕС разом із відповідними нещодавно 
створеними фінансовими та економічними інституціями. 

В результаті подій по окупації РФ Кримського півострова та фактичними 
воєнними діями між Україною та РФ на Донбасі зросло значення Північно-
чорноморського регіону та його геополітичне положення як для України, так і для 
Європейського Союзу, оскільки цей регіон у складі трьох адміністративних областей 
– Одеської, Миколаївської та Херсонської фактично забезпечує присутність України 
в морських басейнах (торгова, військова, риболовецька торгово-транзитна). 
Геополітичне положення регіону дає змогу розвивати галузі, які після відродження 
можуть стати галузями спеціалізації України в міжнародному географічному поділі 
праці – суднобудування, енергетичне машинобудування. Вказаний регіон також 
забезпечує торгівлю масовими вантажами, що здійснюється через порти вказаних 
областей – металургійна продукція, продукція машинобудування, продукція 
аграрного сектора. Положення регіону забезпечує приблизно 70 % міжнародної 
торгівлі України. Значення та роль геополітичного положення вказаного регіону для 
існування та розвитку української економіки різко зростає. Регіон має має важливе 
значення для забезпечення безпеки України та видобутку корисних копалин в 
акваторії Чорного моря. 

Центральний регіон у складі Харківської, Полтавської, Запорізької та 
Дніпропетровської областей має виключне значення для забезпечення 
промислового виробництва та обороноздатності країни. Територія регіону частково 
співпадає з одним із найбільших басейнів корисних копалин, які є основою розвитку 
промислового комплексу, а вигідне природно-кліматичне розташування підвищує 
значення вказаного регіону як крупного агропромислового виробника. Концентрація 
гірничо-металургійної промисловості, важкого й транспортного машинобудування, 
проектно-конструкторських установ визначає цей регіон як «мізковий центр» країни 
та регіон, де створюється значна частка додаткової вартості країни. Його значення у 
часовому проміжку зростатиме та посилюватиметься роль геополітичного 
положення як регіону, що межує з нестабільними територіями та агресивною 
сусідською державою. 

Наступним геополітичним регіоном є Поліський регіон у складі частин шести 
північних областей, що мають спільні кордони з Білоруссю та Російською 
Федерацією. Геополітичне положення вказаного регіону не є чітко визначеним за 
виключенням одного елемента – зона оборони від реальної військової загрози, що 
несе Російська Федерація. З розвитком двосторонньої торгівлі зростає геополітичне 
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значення регіону як транзитного в торгівлі між Білоруссю й Україною та країнами 
Балтії. 

Особливе геополітичне положення має Столичний регіон. Виконання 
столичних та адміністративних функцій, політичних та інших. За останні два 
десятиріччя значно знизилася роль Києва як виробничого та інтелектуального 
центра України. Однак зросла роль у виконанні адміністративних управлінських та 
фінансових функцій країни. У столиці зосереджено більше ніж 80 % банківських 
установ країни, міжнародних фінансових інституцій, представництв міжнародних 
організацій та окремих держав. Практична рівновіддаленість Столичного регіону від 
центрів інших адміністративно-територіальних одиниць характеризує його 
положення практично ідеальне з поргляду управління державою. 

Придніпровський ресурсний регіон – це територія Черкаської, 
Кіровоградської та частково Полтавської та Дніпропетровської областей. Чому саме 
ці території нами виділені в окремий регіон і в чому полягає унікальність 
геополітичного положення вказаного регіону? Територія регіону межує з 
високотехнологічним регіонами Придніпров’я та розміщена в безпосередній 
близькості до Столичного регіону. Але ключове значення полягає  в тому, що на 
вказаній території зосереджені найбільші у світі запаси рідкоземельних і 
радіоактивних елементів, таких як уран, що відіграють ключову роль у розвитку 
атомної енергетики. З огляду на це, створення  світового комплексу з видобутку, 
переробки та виготовленню палива для атомних електростанцій може стати 
альтернативою ядерній зброї. Прийнявши рішення щодо розвитку повного циклу 
виробництва ядерного палива за участю усіх світових гравців цього ринку Україна 
убезпечить себе як основний гравець світового ринку ядерного палива та 
забезпечить свою фінансову безпеку без додаткових військових витрат. 

Висновки. Геополітичне положення окремих регіонів країни значно 
відрізняється у моментальному зрізі, тобто станом на певний час. Воно також є 
динамічним і залежить від напрямів розвитку країни та її присутності на світових та 
регіональних ринках і ролі світових та регіональних політичних процесах. 
Геополітичне положення окремих регіонів країни не є сумою геополітичного 
положення окремих регіонів. Це складна стереометрична рівнодійна, що забезпечує 
основні умови присутності країни світовому політичному та економічному просторі, а 
також є чинником впливу країни на формування світового економічного порядку. 
Поглиблене вивчення, що заплановане нами, передбачає використання 
геополітичного положення як інструментарію розвитку країни для розробки 
відповідних стратегій розвитку. 
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Досліджено особливості трансформації політичної системи Бельгії. Виявлено 

специфіку федералізації цієї держави. Проаналізовано подібності тенденцій  
в політичному розвитку Бельгії та України. На основі бельгійського досвіду сформульовано 
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Myshlyayev T. Yu. Political System Transformation: Belgian Experience, Lessons for 
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of Belgium and Ukraine are analyzed. Recommendations for transformation of Ukraine’s political 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що бельгійське суспільство  

та політична система цієї країни є прикладом поєднання глибоких соціальних 
протиріч і політичної волі щодо їх вирішення в спосіб знаходження консенсусу. 
Особливістю політичної системи Бельгії є складна інституційна структура, 
зумовлена заплутаністю ієрархії та взаємозв’язків між органами влади, а також 
складністю розподілу повноважень між центральними органами влади та суб’єктами 
федерації.  

Метою нашого дослідження є вивчення досвіду трансформації політичної 
системи Бельгії та виокремлення особливостей цього досвіду для України. 

Для досягнення мети розв’язувалися такі завдання: 

 виявити вплив соціополітичних поділів на хід трансформації політичної 
системи; 

 дослідити особливості федералізації Бельгії; 

 виокремити позитивні та негативні риси бельгійської політичної транс-
формації в контексті трансформаційних перетворень в українській політичній 
системі. 

Виділяючи результати дослідження, насамперед, слід відзначити, що від  
1994 р. Бельгія є двоскладною федерацією шести суб’єктів: три суб’єкти, 
сформовані за етнолінгвістичною ознакою (фламандо-, франко- та німецькомовне 
співтовариства) та три суб’єкти, сформовані за регіонально-економічною ознакою 
(Фландрія, Валлонія та Брюссель-столиця). Складна федеративна структура 
призвела до того, що в цій державі, окрім центрального уряду, функціонує п’ять 
урядів суб’єктів федерації (починаючи від 1980 р., Фландрія та фламандомовне 
співтовариство об’єднали свої органи законодавчої та виконавчої влади). Також, 
окрім федерального парламенту, існують парламенти федеративних одиниць. 

                                                 

© Мишляєв Т. Ю., 2015 



 56 

Специфічна ієрархічна структура бельгійської федерації зумовлює виключні 
законодавчі та виконавчі повноваження федеральних суб’єктів [4, с. 1084].  

Посилення мовно-етнічного та релігійно-світоглядного поділів створило загрозу 
існування ключових інститутів бельгійської держави, поставило під сумнів 
доцільність побудови єдиної нації, інституційні механізми політичного 
представництва на федеральному та регіональному рівнях, а також дієвість 
бельгійської соціально-економічної моделі. Накладання цих поділів відіграло 
визначальну роль у трансформації політичної системи Бельгії, спричинивши значну 
кількість політичних та економічних криз та зумовлених ними реформ, а також 
сприяючи реалізації принципу мовно-етнічної гомогенності регіонів та формування 
двох окремих регіональних партійно-політичних систем. Регіональні диспропорції, 
дисбаланс у системі відносин «центр-регіони» та послідовна децентралізація 
системи органів державного управління зумовили формування двох відмінних 
нідерландо- та франкомовної спільнот, а також фламандської та валлонської 
регіональних партійних систем, що послабило бельгійську національну політичну 
систему. При цьому, якщо фламандці були зацікавлені в максимальному ослаблені 
інститутів бельгійської держави на основі етномовної та регіонально-економічної 
автономії, то еліти Валлонії та Брюсселю виступали за збереження сильного 
федерального центру, який би гарантував збереження клієнтарних зв’язків між ними  
та франкомовною спільнотою й підтримку дотаційного статусу цих регіонів [2]. 
Таким чином маємо підстави констатувати, що досвід Бельгії свідчить, що 
одночасна дія соціополітичного поділу на етномовній та територіальній/регіональній 
основі веде до синергії й посилення дії кожного окремого соціополітичного поділу, 
тим самим ускладнюючи можливі шляхи вирішення нагромаджених проблем. 

Прогресуюче ускладнення механізмів розробки та реалізації ключових 
політичних рішень в умовах загострення протиріч між фламандською та 
валлонською спільнотами спричинило формування заплутаної системи державних 
інститутів. Характерною рисою реформування державного устрою Бельгії, 
починаючи з 1960-х рр. стала вимушеність реформ, яким передували гострі 
політичні кризи. Разом із тим, кожна з цих реформ владно-політичного механізму 
держави створювали передумови для нових, ще глибших конфліктів. Федеративна 
модель бельгійської держави інституціоналізувала існуючі в середині бельгійського 
суспільства та політичної системи протиріччя, проте не змогла зменшити чи усунути 
їх [1]. На нашу думку, чинники, що зумовили трансформацію політичної системи 
Бельгії, перешкодили повноцінній артикуляції та узгодженню інтересів 
етнолінгвістичних спільнот, натомість посилили поділ суспільства на окремі 
«етнорегіональні сегменти». Таким чином, вважаємо за доцільне стверджувати,  
що аналіз можливості використання досвіду Бельгії щодо врахування 
особливих/окремих інтересів фламандської й валлонської спільнот стосовно 
вирішення проблем України свідчить про необхідність одночасного задіяння 
інструментів врахування особливих інтересів та інтеграції відмінних спільнот. 

Сучасні події в українській політиці показали значну недієздатність держави, 
інститутів влади та політичних партій. Сьогодні точаться дискусії фахівців щодо 
моделі оптимального розвитку політичної системи нашої держави [3]. Як приклади 
наводимо моделі розвитку багатьох демократичних країн, одним із яких є 
Королівство Бельгія. Утворенню бельгійської федерації передував складний шлях 
конфліктів і компромісів між валлонами й фламандцями. Тому єдиним безкровним 
варіантом збереження цілісності країни була поступова перебудова її на 
федеративних засадах. На шляху до федерації центральний уряд крок за кроком 
передавав регіональним урядам свої права й повноваження.  

Аналіз окресленого досвіду трансформації політичної системи Бельгії дає 
підстави сформулювати певні рекомендації для трансформаційних перетворень 
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політичної системи України. Для України важливо не повторити помилок 
реформування державності Бельгії, де мала місце дестабілізація системи 
державної влади через впровадження реформ її ключових інститутів із метою 
усунення асиметричності в системі міжетнічних відносин.  

Недопущення поглиблення соціополітичних поділів в умовах української 
системи суспільних відносин полягає в наступному. По-перше, варто не допустити 
запровадження принципу двомовності, оскільки це може спричинити посилення 
наявного мовно-етнічного поділу за бельгійським сценарієм. По-друге, стабільне 
функціонування нашої держави залежить від вирішення релігійних протиріч, що 
може бути досягнуто шляхом діалогу між керівництвом православних церков. По-
третє, важливою є уніфікація історичної пам’яті українського суспільства, яка була  
б закріплена в єдиній концепції трактування будівництва української державності 
початку ХХ ст. та визвольних змагань часів Другої світової війни. По-четверте, 
вирівнювання регіональних диспропорцій у спосіб реформування системи відносин 
між центром та регіонами, а також між регіонами з метою усунення 
етнорегіонального поділу на Схід і Захід.  

Формулюючи висновки дослідження, варто наголосити, що реформування 
державного устрою України за прикладом Бельгії загрожує нашій державі схожими 
наслідками. В основу української політичної системи натомість має бути закладена 
модель багаторівневої ідентичності (передусім національної), яка полягає в 
інтеграції соціальних мереж різних рівнів у рамках національного політичного 
простору. Така модель, заснована на механізмах міжрегіональної кооперації в 
рамках усіх рівнів влади та управління, повинна сприяти зміцненню української 
держави. В кожному випадку, доля такого проекту залежатиме від здатності 
українського суспільства та політичних еліт знайти стійкий баланс між унітарним 
устроєм, процесом децентралізації (політичної, економічної) та етнокультурною 
неоднорідністю. 

Українською відповіддю на процеси в Бельгії могла б стати тенденція  
до автономії регіонів в унітарній державі. Відтак вибір на користь федеративної 
форми територіального устрою в Україні, враховуючи об’єктивну слабкість 
центральної влади, економічну кризу та політичну нестабільність, лише сприятиме 
можливості подальшого поділу України. 
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Розкриваються ключові риси основних моделей демократичних держав – соціальної, 

ліберальної й консервативної. Аналізуються базові відхилення від них у сучасній українській 
політичній системі. Розглядаються варіанти коректування політичного курсу держави в 
напрямі її демократизації.  

Ключові слова: політична система, соціал-демократія, лібералізм, консерватизм. 
 
Morenchuk A. А. Looseness at the Realisation of Democratic System as One of the 

Most Important Problems of Modernisation of Ukrainian Democratic System. There are 
some main features of the models of democratic states that are uncovering. Analysing some 
basic deviations from the main social, liberal and conservative systems that should be at 
Ukrainian politic system it is possible to see options of adjustment of policy of the state at the 
direction of its democratisation. 

Key words: politic system, social-democracy, liberalism, conservatism. 

 
Актуальність. Політична криза та проблеми соціально-економічного розвитку 

виразно окреслили необхідність проведення комплексу реформ в Україні. Водночас, 
незважаючи на чисельні декларації й спроби внести зміни в існуючу систему, 
простежуються прорахунки, недостатня глибина та послідовність. Одна з причин 
цього явища – відсутність системності у здійсненні трансформаційних процесів.  

Мета дослідження – з’ясувати ключові відхилення курсу української влади від 
базових моделей демократії. Завдання дослідження – охарактеризувати ключові 
риси базових демократичних моделей та порівняти їх з українськими реаліями. 

Основні результати дослідження. Курс, обраний українською владою, не 
вписується в базові демократичні моделі. Слід пам’ятати, що демократія буває 
різна. Можна виділити соціальну, ліберальну, консервативну. Звичайно, в сучасних 
умовах відбувається взаємовплив різних політичних концепцій, однак це не заважає 
виділити декілька ключових установок політичного курсу.  

Соціальною, узагальнено, можна назвати модель, притаманну західно-
європейським державам. Її суть – держава бере на себе значні зобов'язання в 
соціальній сфері. Вона реалізує широкі соціальні програми, спрямовані на допомогу 
й підтримку малозабезпеченим, непрацездатним, безробітним, багатодітним тощо. 
Водночас для реалізації таких проектів їй потрібні значні кошти. Вона їх бере за 
рахунок високих податків, насамреред із надприбутків. У державах соціальної 
демократії функціонує прогресивна податкова система, тобто така, що базується на 
схемі: чим більші прибутки – тим більші податки сплачуєш. Таким чином 
вирівнюється загальний показник доходів населення. Тут практично немає бідних, 
але водночас дуже важко стати надбагатим.  
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Як приклад ліберальної демократії, хоча із застереженнями, можна розглядати 
США. Основна ідея лібералізму – забезпечення максимуму індивідуальних свобод 
за мінімального державного втручання. Тут також існують соціальні програми, але 
вони націлені на забезпечення мінімальних потреб. Основним своїм завданням 
держава бачить забезпечення однаково справедливих умов для реалізації свого 
потенціалу кожного. А вже як кожен цими умовами скористається – це його вибір. 
Порівняно з країнами соціальної демократії, тут ставки податків менші. В такій країні 
порівняно легко розбагатіти, але так само легко залишитися бідним. Ціною свободи 
є доволі значна майнова диференціація.  

Розбудовуючи консервативну демократію, держава може закладати в 
політичну систему інструменти, направлені на збереження деяких преференцій для 
певних соціальних груп, збереження традиційних інститутів тощо. Забезпечення 
соціальної рівності не є пріоритетом політики. Прикладом може служити досвід 
Латвії, де задля захисту проєвропейського курсу було прийнято доволі складну 
процедуру надання громадянства, яка практично унеможливила його отримання 
російськомовному населенню.  

Тобто, існують чіткі індикатори того, яким шляхом розвивається держава. 
Нажаль, зміни, які здійснюються нині в Україні, не відповідають ні соціальній, ні 
ліберальній, ні консервативній моделі. У нас зберігається сформована при Кучмі 
олігархічно-орієнтована держава. Податки тут збираються надвисокі, але таким 
чином, що основний їх тягар лягає не на найбагатших, а пересічних українців, яким 
упору самим уже надавати соціальну допомогу. Значний масив коштів поглинається 
громіздкою бюрократичною системою й корупцією.  

Негативною тенденцією є збереження практики посилатися на «передовий 
західний досвід», а по суті маніпулювати цифрами. Так, можна казати, що 
максимальна ставка податків у Європі вища ніж в Україні, але слід вказувати на які 
прибутки вона нараховується. Можна стверджувати, що тижневе навантаження на 
вчителів на заході часто перевищує українську норму, але слід показати яким чином 
вони вираховуються там, а яким у нас. Таким чином порушується один із базових 
принципів демократії – прозорість і відкритість влади. 

Паралельно уряд декларує лібералізацію, дерегуляцію, децентралізацію й 
загальне збільшення свобод. Однак, на практиці «лібералізація» зачіпає якраз ті 
напрями, за які держава мала б якраз відповідати, але які є неприбутковими – 
медицина, освіта, сфера соціальної опіки й т. п. Мотивація – необхідність 
прилаштовуватись до ринкових умов. Натомість, там, де можна отримати прибуток, 
держава «відпускати» не спішить. Система податків, підприємницька діяльність, 
мита та збори, фінансування органів місцевого самоврядування лібералізації не 
відчувають. Скоріше навпаки.  

Питання надвисоких податків, мит та інших зборів актуалізується ще, тим, що 
залишається відкритим питанням – на що йдуть такі колосальні кошти, якщо 
держава не справляється навіть зі своїми базовими функціями. Лозунг лібералів  
ХІХ ст. звучав: «держава – нічний сторож». Тобто, основне, що має робити держава, 
це забезпечувати безпеку – внутрішню (поліція) й зовнішню (армію). Чіткою 
тенденцією, яка спостерігається протягом останнього часу, є заміна державних 
структур громадськими, волонтерськими, які при цьому показують значно вищий 
рівень ефективності.  

Контент-аналіз виступів і прес-релізів представників влади вказують на те, що 
вони не відійшли від стереотипу «людина має існувати для держави» на користь 
уявлення, що «держава має існувати для людей».  

Висновки. Отже, ліквідація тоталітарної держави, або перемога над 
диктатором ще не гарантують утвердження демократії. Щодо пріоритетів, то 
звичайно більшість українців, очевидно, пристала б до соціал-демократії. Це 
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зумовлюється високими соціальними стандартами, захистом і підтримкою з боку 
держави. Значною мірою тяжіння до такої моделі зумовлюється й радянським 
минулим. Однак, у сучасних умовах соціал-демократія для нас скоріше за все не 
підійде. Значною мірою вона буде сприяти збереженню громіздкого бюрократичного 
апарату й заважати формуванню активного середнього класу. Водночас слід 
пам'ятати, що саме демократія може служити гарантією ефективного використання 
суспільного потенціалу й виробленню ефективних механізмів розв’язання назрілих 
проблем. 
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Актуальність дослідження. Виникнення поняття «кордон» зазвичай 

пов’язують із виникненням інституту держави. Прикладні знання про кордони 
виростали із практичних потреб. Окреслення «власної» території було серед 
першочергових завдань кожної держави при усіх політичних режимах. Науково-
теоретичне осмислення кордону відбувалось значно повільніше, але паралельно із 
розвитком прикладних знань про кордони. Теоретичні підвалини наукового 
супроводу дослідження кордонів були закладені ще в античні часи й продовжують 
розвиватись і досі. Значні досягнення у теоретичному осмисленні суті й ролі 
кордону були отримані з кінця ХІХ ст. до 60-х років ХХ ст. Вагомий внесок в 
узагальнення теоретичних засад формування та функціонування кордонів зробив 
представник геополітики німецький генерал К. Хаусхофер. 

Метою нашого дослідження є аналіз праць К. Хаусхофера щодо концепту 
кордону. Для досягнення мети нами були поставлені такі завдання: проаналізувати 
працю К. Хаусхофера «Кордони в їх географічному та політичному значенні»; 
показати внесок автора у теоретичну розробку суті поняття «кордон», його ролі у 
політичних взаємодіях та міжнародних відносинах. 
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Виклад основного матеріалу. Карл Хаусхофер (1869–1946) – один із 
засновників німецької класичної школи геополітики. Народився в Мюнхені в 
баварській консервативній аристократичній сім'ї. Його батько був професором 
політичної економії в Мюнхенському технічному університеті. Після закінчення 
гімназії (вищої академічної школи), всупереч сімейній традиції, він вирішив стати 
професійним військовим. Протягом 1895–1897 рр. майбутній класик геополітики 
прослухав серію курсів у Баварській військовій академії. К. Хаусхофер, ставши у 
1899 р. офіцером, більше двадцяти років прослужив в армії. Брав участь у битвах 
Першої світової війни й вийшов у відставку в чині генерал-майора. В роки Другої 
світової війни К. Хаусхофер одержав ранг бригадного генерала. 

Плідно займаючись науковою роботою, К. Хаусхофер опублікував близько    
400 наукових і науково-популярних праць та декілька сотень статей. Серед 
основних його робіт заслуговують на увагу «Кордони в їх географічному і 
політичному значенні», «Панідеї в геополітиці», «Статус-кво і оновлення світу», 
«Континентальний блок», «Геополітика Тихого океану», «Японська імперія в її 
географічному розвитку», «Світова політика сьогодні» та низка інших. Показово, що 
дружина Хаусхофера Марта переклала на німецьку мову книгу англійського 
геополітика Дж. Фейргріва «Географія і світова могутність» [1]. 

У 1927 р. К. Хаусхофер завершив роботу над фундаментальною монографією 
«Кордони в їх географічному і політичному значенні», в якій запропонував власний 
варіант «справедливого», на думку автора, вирішення проблеми кордонів [2]. У 
передмові до книги К. Хаусхофер висловив надію, що в недалекому майбутньому не 
знайдеться місця дискримінації, й «багатомільйонні стародавні культурні народи не 
стоятимуть як безперервно звинувачувані, бідні, пограбовані перед закритими 
дверима, закриті кордонами й перетнуті дорогами в майбутнє». Звичайно, 
Хаусхофер мав на увазі, передусім, Німеччину, яка втратила значні території після 
Версаля. Дослідники праць К. Хаусхофера сходяться на думці, що для всіх праць 
ученого характерне різко негативне ставлення до рішень Версальського договору. 
Територіальні зміни, які сталися після Версаля, К. Хаусхофер зображує як такі, що 
поставили Німеччину в безвихідне становище, позбавивши її «життєвого простору». 
Подібна оцінка дається рішенням Версаля з приводу колоній. Слід також відзначити, 
що К. Хаусхофер зображує Німеччину, як таку, що багато втратила після поразки в 
Першій світовій війні, однак знімає з неї відповідальність за її розв'язання. В 
трактуванні цієї проблеми він апелює не до історичних фактів, а до психології та 
«патріотизму». Хаусхофер ніби продовжує лінію німецької делегації у Версалі. 
Оскільки договір був підписаний, то з юридичного боку він позбавлений можливості 
прямо заперечувати відповідальність Німеччини за розпочату війну, а це дає 
підстави автору ухилятися від обговорення цього питання, використовувати 
різноманітні «обхідні маневри». 

Кордон, на глибоке переконання К. Хаусхофера, є складовим чинником життя 
нації, отже його треба захищати. Той, хто цього не робив, буде відчужений 
кордоном і йому, рано чи пізно, доведеться за це розплатитися. Визнаючи 
«природність» кордонів гірські хребти, великі ріки, пустинні й заболочені місця, які 
завжди відігравали велику роль у житті держави, вчений, все-таки, натякає на їх 
перегляд, адже не може німецька нація перебувати в принизливому становищі. 
Наслідуючи ідеї свого вчителя Ф. Ратцеля, Хаусхофер вважає нормальним, а 
точніше, повністю допустимим просторове розширення держав, не виключаючи при 
ньому й можливість освоєння земель, які раніше були непридатними для життя. 
Ідею «розширення простору» К. Хаусхофер більш чіткіше сформулює у пізнішій 
своїй праці «Континентальний блок»: «Адже кожна перемога в кінцевому рахунку 
виражається в просторі, а приз перемоги – одержана територія. Але вона повинна 
бути насправді захоплена й стати такою». В роботах К. Хаусхофера часто 
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зустрічається формула «розбійники моря» й «розбійники степу», при допомозі якої 
вчений намагається зображувати себе противником імперіалістичної, загарбницької 
політики. Дослідники праць ученого стверджують, що цим самим він «вносить 
плутанину в саме питання про історичне формування держав, ставлячи знак 
рівності між природним пересуванням народів і колоніальним загарбанням». 

У розділі про психологію кордонів держави та їх типи К. Хаусхофер наводить 
свій ідеал кордону «чіткий, стабільний кордон сильної прикордонної форми, який по 
суті справи належить сильнішому». Такий кордон, на думку вченого, зберігається 
навіть тоді, коли сильніший змушений відступати. Що стосується сухопутного 
кордону Німеччини на заході, то він нагадує «зруйновану стіну», з якої випали 
найцінніші камені попередньої будови, та й ті лежать на чужій, але вже не своїй 
землі. Безсумнівно, йдеться про землі, які за Версальським договором відійшли до 
Франції. Кульмінацією свого дослідження К. Хаусхофер вважає «виховання 
усвідомленого почуття кордону». «Політичне почуття кордону», вважає дослідник, 
найкраще збереглося в Японії. Для того, щоб цього досягти повною мірою, має мати 
місце рівновага між «настроєм і результатом», але аж ніяк не обійтися без 
«практичних справ», без «бойової участі як особисті, так і мас у вихованні почуття 
кордону». Тільки годі завершиться «усвідомлене повернення до інстинкту 
самозбереження», але «на більш високому рівні». 

Заслугою К. Хаусхофера можна вважати запропоновану власну типологію 
кордонів, де ним виділено його п'ять різновидів: 1) наступаючий кордон, який 
складається з висунутих уперед опорних органів; 2) високоорганізований, насичений 
комунікаціями кордон, який постійно розвивається й розширюється 
(«кордон напоготові»); 3) кордон рівноваги, який можливий завдяки 
спільному розумінню обидвох сторін; 4) укріплений кордон у стані 
оборони; 5) кордон, напередодні розпаду – роззброєний, кинутий напризволяще, 
відкритий для проникнення, вторгнення тощо. Хаусхофер також поділяє кордони на 
«спокійні», «інертні», «легко збуджені» та «застійні» [2].  

У розділі «Оборона кордону й кордон оборони» вчений звернув увагу на 
військово-технічну організацію кордону: «Підтримка кордону в боєздатному стані 
вимагає насмперед клопіткої роботи всіх у державі в ім'я досягнення прикордонної 
оборони». Але, вважає К. Хаусхофер, все повинно мати свою міру, бо «це незнання 
міри, звичайно, викликає переляк за кордоном».  

Окремий розділ дослідник присвятив кордонам німецького народу й держави, 
піддавши нищівній критиці «ідею пан-Європи». Вона, на його глибоке переконання, 
«втягнула б нас, обікрадених простором, в жорстокі битви французького, 
бельгійського й нідерландського імперіалізму за колонії». Всі біди німецького 
народу, – вважає К. Хаусхофер, – «мають причиною два моменти: перший – 
особливість нашого життєвого простору, й другий – зарано виявлений внутрішній 
настрій нашої високообдарованої, але схильної до шизофренічних катастроф 
народної спільноти». 

Оптимістично завершує свою працю К. Хаусхофер: «...Бувають часи апатії та 
втоми: вони приходять і шуючи їх розгубити й проспати успадкований простір і 
майбутнє своїх дітей... Слід вважати своїм обов'язком без спочинку окликати їх як 
сомнамбул до тих пір, поки вони не ночують і не прокинуться, щоб зміцнити й 
розширити свої кордони... Кожний повинен спробувати створити завершений 
власний образ кордонів свого державного, народного й культурного ґрунту, навіть 
якщо такий образ пригодиться тільки будівничим храму прийдешніх часів!». 

Висновки. К. Хаусхофер зробив значний внесок у розвиток теоретичної 
лімології (науки про кордони), запропонувавши власне бачення кордону, типологію 
кордонів, обґрунтувавши військово-технічну організацію кордону, виховання 
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«почуття кордону», наявність прикордонного простору та узагальнивши багато 
інших питань, пов’язаних із цим феноменом.  
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Wawryniuk Andrzej, Kotsan Roman. The Treaty of Riga in 1921 and the Polish 
Eastern border with Russia and Ukraine. The 1920s was an extremely difficult time for 
diplomacy and the nations of Poland, Russia and Ukraine. Poland after having independence 
back sought to ensure the sovereignty and join the vast territories that were lost during the 
partition, with the support of the Council of Ambassadors from most Western European countries. 
Ukraine felt aggrieved by the withdrawal of approval for the Chelm connection. Confrontational 
situation - at least for a short period ending the Treaty of Riga and the Polish Eastern border 
delimitation. 

Key words: Treaty of Riga, delimitation of the border, the independence, sovereignty, the 
Soviet Union, Belarus, Ukraine, Volyn, Zbrucz, Dniester, Polish citizenship, rail transport. 

 
Aktualność badań. Znaczenie granicy polsko-ukraińskiej zawsze budziło i budzi 

zainteresowanie nie tylko naukowców. Na naukowe opracowania i dowody czekają także 
czytelnicy interesujący się problematyką wzajemnych stosunków międzypaństwowych. Z 
tych m. in. względów tematyka artykułu nie traci na aktualności.   

Analiza ostatnich publikacji. Opracowania zwarte na ten temat nie występują. 
Wzmianki na ten temat można spotkać w następujących pozycjach: «Polska i Ukraina w 
walce o niepodległość 1918–1920, Warszawa 2009, praca pod red. T. Krząskta», 
«Granice Rzeczypospolitej Polskiej (na przestrzeni dziejów), Warszawa 2005, praca pod 
red. Z. Kumosia», «Terytoria sporne w Europie» T. Witucha, Pułtusk 2001, «Stosunki 
polsko- ukraińskie historia i pamięć», Toruń 2008, praca pod red. J. Marszałek-Kawy i           
Z. Karpusa. 

 Przedmiot i cel zadania naukowego. Przedmiotem i celem badan naukowych był 
proces tworzenia się wschodnich granic Polski, decyzji politycznych na jej przebieg, a 
także sama delimitacja granicy z oznaczeniem jej linii i podaniem miejscowości 
nadgranicznych przynależnych do Polski oraz państw – sąsiadów. 

Wykład tekstu. Zakończenie I wojny światowej, wojna polsko-bolszewicka z lat 
1918–1920 i jej rozstrzygnięcia doprowadziły do nowych decyzji formalno prawnych, 
dotyczących między innymi terenów Kresów Wschodnich. Należy tu nadmienić m. in. 
Traktat Brzesk z 9 lutego 1918 r., w wyniku którego Niemcy i Austro-Węgry odstępowały 
proklamowanej 22 stycznia 1918 r. Ukraińskiej Republice Ludowej tereny zwane 
potocznie Chełmszczyzną, których granice opisano w artykule II punkt 2 Traktatu [22], a 
który to Traktat w wyniku sprzeciwu Polaków nigdy nie wszedł w życie. Drugim ważnym 
wydarzeniem politycznym była Konferencja Pokojowa w Paryżu z 1919 r. na której 
rozpatrywano problematykę przyszłych granic Polski. Warto przy tym zaznaczyć, że już     
8 października 1918 r. Roman Dmowski, delegat Polski na konferencję, złożył                        
W. Wilsonowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych memoriał dotyczący terytorium 
Polski. W części III – «Zabór rosyjski»  napisał: «Prowincje Wschodnie. Gubernie 
kowieńska, wileńska, grodzieńska, mińska, mohylowska, witebska, wołyńska, podolska i 
kijowska o powierzchni ogólnej 180 911 kil. Kwadratowych i ludności wynoszącej              
26 013 400 są dawnym terytorium Państwa Polskiego, przyłączone do Rosji w czasie 
trzech rozbiorów (1772, 1793, 1795)» [3, s. 140, 158]. W dalszej części memoriału              
R. Dmowski określał, które obszary winny wejść do Państwa Polskiego: «Wszystkie 
terytoria prowincji wschodnich to znaczy: wschodnia część guberni witebskiej, gubernia 
mohylowska, wschodnia część guberni mińskiej, gubernia wołyńska i podolska, z 
wyjątkiem swych powiatów zachodnich» [4, s.166], powinny być włączone do Polski. 

Jeszcze w trakcie prowadzonych walk (wojna polsko-bolszewicka)  Naczelny Wódz 
Wojska Polskiego rozkazem z dnia 12 maja 1919 r. [10] i 29 maja 1920 r. [14] oraz z dnia 
17 stycznia i 29 maja 1920 r. [1] powołał Urząd Komisarza Generalnego Ziem 
Wschodnich i Komisarza Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 20 października 1920 r. w 
miejsce w/w urzędów utworzony został Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i 
Etapowych (Z.T.P. i E.) [13], którego szefem został Władysław Raczkiewicz, naczelnik 
Okręgu Mińskiego b. Zarządu Ziem Wschodnich [12]. Otrzymał on bardzo szerokie 
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kompetencje, do których, poza problematyką mającą bezpośrednią styczność z operacjami 
wojennymi, należały przede wszystkim sprawy administracyjne i samorządowe, sprawy 
narodowościowe, społeczne, gospodarcze, wydawanie i wykonywanie odnośnych 
zarządzeń, a także sprawy policji i sądownictwa karno-administracyjnego. Do kompetencji 
Szefa Zarządu Ziem należało także regulowanie  ruchu ludności cywilnej oraz wydawanie 
przepustek i paszportów [11]. 4 grudnia 1920 r. decyzją Szefa Z.T.P. i E. zapadły pierwsze 
decyzje administracyjne, np. z powiatu włodzimierskiego (Wołyń) wydzielony został powiat 
lubomelski [17], z powiatu kowalskiego – powiat Kamień Kaszyński [18], a z powiatu 
włodzimierskiego – powiat horochowski [19]. Zostały także rozszerzone granice powiatu 
sarnieńskiego [20], do którego z powiatu łuckiego włączone zostały następujące gminy: 
Bereźnicka, Włodzimierzecka, Horodecka, Rafałowiecka i Bielsko-wolska [21]. Między 
innymi, poprzez tego typu decyzje, wprowadzany został polski porządek prawny, w tym 
administracja różnych szczebli i nowy – polski podział administracyjny, w tym przypadku 
Wołynia. 

27 listopada 1920 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów likwidujące 
Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych powołanych rozkazem Wodza 
Naczelnego z dnia 9 września 1920 r. Zarząd nad tym obszarem przejął Minister Spraw 
Wewnętrznych oraz poszczególne ministerstwa [16]. Powyższa decyzja była 
podyktowana między innymi tym, że 17 sierpnia 1920 r. w Mińsku rozpoczęto polsko-
sowieckie pertraktacje pokojowe, które następnie od 21 września prowadzone były w 
Rydze, gdzie 12 października 1920 r. zawarta została tzw. umowa o preliminariach 
pokojowych i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną 
Socjalistyczną Republiką Rad  i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad, którą Sejm RP 
zatwierdził Ustawą z dnia 22 października 1920 r. [26]. 

Najbardziej istotnym dokumentem kończącym wojnę polsko – bolszewicką był 
Traktat pokojowy zawarty między Polską a Rosją i Ukrainą i podpisany w Rydze dnia           
18 marca 1921 r.  W preambule dokumentu zapisano: «Polska z jednej strony a Rosja i 
Ukraina z drugiej strony powodowane pragnieniem położenia kresu wynikłej między nimi 
wojnie i dążąc do zawarcia, na podstawie podpisanej w Rydze dnia 12 października  
1920 r. Umowy o przedwstępnych warunkach pokoju, ostatecznego, trwałego, 
honorowego i na wzajemnym porozumieniu opartego pokoju, postanowiły wszcząć 
rokowania pokojowe» [23]. Rząd polski reprezentowali: Jan Dąbrowski, Stanisław Kuzik, 
Edward Lachowicz, Henryk Starsburger i Leon Wasilewski, a w imieniu rządów: 
Rosyjskiej Socjalistycznej Federalnej Republiki Rad, Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Rad oraz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad występowali: Adolf Joffe, 
Jakub Haniecki, Emanuel Kliring, Jura Kociubiński i Leonid Oboleński. Najważniejsze 
zapisy Traktatu znajdują się w artykułach I, w którym stwierdzono, że stan wojny 
pomiędzy stronami ustaje oraz w artykule II, którego treść brzmi: «Obie układające się 
strony, zgodnie z zasadą stanowienia narodów o sobie, uznają niepodległość Ukrainy i 
Białorusi». Zapisano tez dokładny przebieg linii granicznej, o której przebiegu napiszemy 
poniżej. Istotny jest także artykuł III: «Rosja i Ukraina zrzekają się wszelkich praw i 
pretensji do ziem, położonych na zachód od granicy. (…) Ze swej strony Polska zrzeka 
się na rzecz Ukrainy i Białorusi wszelkich praw i pretensji do ziem położonych na wschód 
od tej granicy» [24]. W Traktacie zapisano także zobowiązania w stosunku do obywateli 
narodowości polskiej, znajdujących się w Rosji, Białorusi i Ukrainie gwarantując im 
równouprawnienie, wszelkie prawa, swobodny rozwój kultury i języka oraz wykonywania 
obrzędów religijnych. Polska, na zasadzie wzajemności, gwarantowała wymienione 
prawa mieszkającym  w Rzeczypospolitej Ukraińcom, Rosjanom i Białorusinom. 

Jak już zostało wspomniane, Traktat zawiera opis przebiegu granicy pomiędzy 
umawiającymi się stronami. Dla jej wyznaczenia została powołana komisja delimitacyjna, 
a przewodniczącym polskiej delegacji był Leon Wasilewski, jeden z sygnatariuszy 
Traktatu. Ponadto Rada Ministrów do składu delegacji powołała również: płk Mariana 
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Hempla, Kajetana Rożnowskiego i B. Kowarskiego. Delegacja w maju 1921 r. liczyła 
łącznie 488 etatów [32; 24]. W skład delegacji rosyjsko-ukraińsko-białoruskiej wchodzili: 
Stanisław Pustkowski, Fiodor Kostjajew, Rudolf Jegorow, Leon Hajkis oraz Andrzej 
Tauzen. W skład delegacji Mieszanej Komisji Granicznej na Wschodzie wchodziło           
37 pracowników, w tym 15 zdeklarowanych komunistów i 11 czekistów [33, s. 25]. Wobec 
znacznej długości granicy została ona podzielona na odcinki: połocko-wilejski, mińsko-
nieświeski, poleski, wołyński i odcinek Zbrucza. Dla jej zdemilitaryzowania powołane 
zostały cztery podkomisje, które zajmowały się wymienionymi odcinkami za wyjątkiem 
odcinka granicy przebiegającej przy rzece Zbrucz, uznając, że brak jest konieczności 
prowadzenia prac na tak oczywistym, co do przebiegu odcinku. Miejscem pobytu Komisji 
Głównej aż do końca 1921 r. był Mińsk, a następnie w 1922 r. Równe. Podkomisja 
Połocko-Wilejska mieściła się w Połocku i Wilejce; Mińsko-Nieswieska w Mińsku, 
Rakowie i Nieświeżu; Poleska – w Łachwie i Wołyńska w Równem i Krzemiencu                   
[27, s. 1]. Jesienią 1922 r. sprawa politycznego ustalenia ostatecznej linii granicznej 
została zakończona, pozostało jedynie jej oznakowanie, w skład którego wchodził 
podwójny rząd słupów i kopców polskich i sowieckich  stojących od siebie w odległości            
5 metrów. Każdy z polskich słupów opatrzony był godłem Polski, napisem 
«Rzeczypospolita Polska» oraz kolejnym numerem. 

23 listopada 1922 r. w Równem na Wołyniu został podpisany protokół przekazania 
całej granicy liczącej 1412,2 km oznakowanej 2281 słupami granicznymi i około                    
400 kopcami [28, s. 5]. Pod względem politycznym granica dzieliła się na trzy odcinki. 
Pierwszy - z Rosją sowiecką ‒ od trójstyku polsko-rosyjsko-łotewskiego znajdującego się 
po stronie polskiej we wsi Wiatka, rosyjskiej – Nowe Sioło, łotewskiej – Koskowce nad 
Dźwiną do folwarku Lipowo (P) aż do styku granic byłej guberni witebskiej i mińskiej. Ta 
część granicy liczyła 142 km. Drugi odcinek z Białorusią sowiecką rozpoczynał się od 
folwarku Lipowo i biegł aż do młyna wodnego w uroczysku Uhoł (P) leżącego na styku 
dawnych guberni mińskiej i wołyńskiej. Długość tego odcinka wynosiła 665,1 km. Trzeci, i 
ostatni odcinek rozpoczynał się od wyżej wymienionego uroczyska do granicy z Rumunią 
przy ujścia rzeki Zbrucz do Dniestru. Jego długość to 605,1 km [29, s. 7].  

Pod względem charakterystyki terenu, przez który biegnie granica – 500 km 
stanowiły lasy, 460 – bagna i błota, około 450 km to tereny suche, otwarte, przede 
wszystkim pagórkowate, a 250 km granicy przebiegało rzekami [30, s. 8]. 

Zgodnie z Traktatem ryskim granicę między Polską z jednej a Rosją, Białorusią i 
Ukrainą z drugiej strony stanowi linia: wzdłuż Dźwiny (Zap. Dwina) od granicy Rosji z 
Łotwą aż do punktu, w którym granica byłej guberni wileńskiej styka się z granicą byłej 
guberni witebskiej; dalej granica byłej guberni wileńskiej i witebskiej do drogi, łączącej w. 
Drozdy z m. Orzechówko, pozostawiając drogę i m. Orzechowo po stronie Polski; dalej, 
przecinając kolej żelazną koło m. Orzechowna i skręcając na południowy zachód, biegnie 
wzdłuż drogi żelaznej, pozostawiając stację Zahacie po stronie Polski, w. Zahatie po 
stronie Rosji, a w. Stelmachowi po stronie Polski (na mapie wieś nieoznaczona); dalej 
wzdłuż wschodniej granicy byłej guberni wileńskiej do punktu, w którym schodzą się 
powiaty: dzieśnieński, lepelski i borysowski; dalej wzdłuż granicy byłej guberni wileńskiej 
na przestrzeni około jednej wiorsty do skrętu jej na zachód koło z. Sosnowiec (na mapie 
nie oznaczono); dalej linią prostą do źródeł rzeczki Czernicy na wschód od Hornowa, 
potem wzdłuż rzeczki Czernicy do w. Wielkiej Czernicy, pozostawiając ją po stronie 
Białorusi; dalej na południowy zachód w poprzek jeziora Miadzioł, stamtąd do w. 
Zarzeczyck, pozostawiając tę ostatnią oraz w. Chmielewszczyznę po stronie Białorusi, a 
w. Starosiele i w. Turowszczyznę po stronie Polski; dalej na południowy zachód od rzeki 
Wilji aż do ujścia do niej ze wschodu bezimiennej rzeczki na zachód od Drohomicz, 
pozostawiając po stronie Białorusi wsie: Uhły, Wolbarowicze, Borowe, Szunowkę, 
Beztrock, Daleką, Klaczkówek, Zazantów i Maciejowce, a po stronie Polski wsie: 
Komajsk, Raszkówkę, Osowę, Kusk, Wardomicze, Sołone i Milcz; dalej rzeką Wilią aż do 
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traktu, idącego na południe od m. Dołhinowa; dalej na południe do w. Baturyna, 
pozostawiając po stronie Białorusi cały trakt i wsie: Rogozin, Tokary, Połosy i 
Hłuboczany, a po stronie Polski wsie: Owsianki, Czarnorucze, Żurawę, Ruszczyce, 
Zaciemień, Borki, Czerwiaki i Batury; dalej na m. Radoszkowicze, pozostawiając po 
stronie Białorusi wsie: Papasze, Sieliszcze, Podworany, Trusowicze północne, Doszki, 
Cyganowo, Dworzyszcze i Czyrewicze, a po stronie Polski wsie: Łukowiec, Mordasy, 
Rubce, Ławcowicze północne i południowe, Budźki, Klimonty, Wielkie Baszty i                           
m. Radoszkowicze; dalej po rzece Wiązówce do w. Lipienie, pozostawiając ostatnią po 
stronie Polski, stąd na południowy zachód, przecinając kolej i pozostawiając st. 
Radoszkowicze po stronie Białorusi; dalej na wchód od m. Rakowa, pozostawiając po 
stronie Białorusi wsie: Wiekszyce, Dołżenie, Mietkowę, W. Borozdynkę i Kozielszczyznę, 
a po stronie Polski wsie: Szypowały, Macewicze, Stary Raków, Kuczkuny i m. Raków; 
dalej do m. Wołmy, pozostawiając po stronie Białorusi wsie: Wielkie Sioło Malawkę, 
Łukasze i Szczepki, a po stronie Polski wsie: Duszkowo, Chimorydy, Jankowice i                   
m. Wołgę; dalej wzdłuż traktu od m. Wołmy do m. Rubieżewicz, pozostawiając ten trakt i 
miasteczko po stronie Polski; dalej na południe od karczmy bezimiennej w punkcie 
przecięcia kolei żelaznej Baranowicze – Mińsk i traktu N. Świerzeń – Mińsk (według mapy 
10 wiorstowej nad literą «M» w wyrazie Miezinowka, zaś według mapy 25 wiorstowej przy 
Kołotowie), pozostawiając karczmę po stronie Polski, przy czym po stronie Białorusi 
pozostają wsie: Papki, Żywica, Połoniewicze i Osinówka, zaś po stronie Polski wsie: 
Lichacze i Rożanka; dalej do środka drogi między Nieświeżem a Cimkowiczami na 
zachód od Kukowicz, pozostawiając wsie: Sewerynowi, Kutiec, Łuninę, Jaźwinę 
północną, Bieliki, Jaźwin, Rymarze i Klukowicze po stronie Białorusi, a po stronie Polski 
wsie: Kul, Buczne, Dwianopol, Żurawy, Posieki, Juszewicze, Listny północne i 
południowe, Sułtanowszczyznę i Pleszewicze; dalej w połowie drogi między Kleckiem a 
Cimkowiczami (między wsiami Puzowo i Prochody), pozostawiając po stronie Białorusi 
wsie: Rajówkę, Sawicze, Zarakowce i Puzowo, zaś po stronie Polski wsie: Marusin, 
Smolicze wschodnie, Lecieszyn i Prochody; dalej od szosy warszawsko-moskiewskiej, 
przecinając ją na zachód od w. Filipowicz zachodnich, pozostawiając w. Cichowę po 
stronie Białorusi, a w. Jodczyce po stronie Polski; dalej na południe od rzeki Moroczy przy 
Chropolu, pozostawiając wsie: Stare Mokrawy, Zawodrze, Mokrawy i Choropol po stronie 
Białorusi, a wsie: Ciecierowiec, Ostaszki, Łozowicze i Nowe Mokrawy po stronie Polski; 
dalej wzdłuż rzeki Moroczy aż do ujścia jej do rzeki Słuczy mińskiej; dalej wzdłuż rzeki 
Słuczy aż do ujścia jej do rzeki Prypeci; dalej w ogólnym kierunku na w. Bereźce, 
pozostawiając wsie: Lubowicze, Chilczyce i Bereźce po stronie Białorusi, a wsie: Łutki 
północne i południowe po stronie Polski; dalej wzdłuż drogi na w. Bukczę, pozostawiając 
drogę i wieś Bukczę po stronie Białorusi, a w. Kormę po stronie Polski; dalej w ogólnym 
kierunku do kolei Sarny – Olewsk, przecinając ją między st. Ostki i st. Snowidowicze, 
pozostawiając po stronie Ukrainy wsie: Wojtkowicze, Sobiczyn, Michałówkę i Budki 
Snowidowickie, a po stronie Polski wsie: Radziłowicze, Raczków, Białowiską, Białowiż i 
Snowidowicze; dalej w ogólnym kierunku do w. Myszakówki, pozostawiając po stronie 
Ukrainy wsie: Majdan Hołyszewski, Zaderewie, Mariampol, Żołny, Klonowę i Rudnię 
Klonowską, a po stronie Polski wsie: Derć, Okopy, Netrebę, Woniacze, Perełysiankę, 
Nową Hutę i Myszakówkę; dalej do ujścia rzeki Koryczka, pozostawiając w. Młynek po 
stronie Ukrainy; dalej w górę rzeki Korczyka, pozostawiając m. Korzec po stronie Polski; 
dalej w kierunku ogólnym do w. Milatyna, pozostawiając po stronie Ukrainy wsie: 
Poddubce, Kilikijów, Dołki, Narajówkę, Ułaszanówkę i Marianówkę, a wsie Bohdanówkę, 
Czernicę, Kryłów, Majków, Dołhę, Friederland, Porębę Kuraską i Milatyn po stronie 
Polski; dalej wzdłuż drogi z w. Milatyna do m. Ostroga, pozostawiając wsie: 
Moszczanówkę, Krzywiny i Sołowieje po stronie Ukrainy, a wsie: Moszczenicę, Bodówkę, 
Wilbowno, miasto Ostróg i drogę po stronie Polski; dalej w górę rzeki Wilji do w. Chodaki, 
która zostaje po stronie Polski; dalej w kierunku ogólnym do m. Białozórki, pozostawiając 
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po stronie Ukrainy wsie: Wielką Borowicę, Stepanówkę, Bajmaki północne i południowe, 
Liski, Siwki, Wołoski, m. Jampol, wsie: Didkowce, Wiązowiec i Krzywczyki, a po stronie 
Polski wsie: Bołożówkę, Sadki, Obory, Szkrobotówkę, Pańkowce, Grzybowę, Łysoharkę, 
Wołodźków i m. Białozórkę; dalej do rzeki Zbrucza, pozostawiając drogę i                              
w. Szczęsnówkę po stronie Polski; dalej wzdłuż rzeki Zbrucza do ujścia jej do rzeki    
Dniestru [25].  

W wyniku pertraktacji i uzgodnień prowadzonych w ramach Mieszanej Komisji 
Granicznej od strony wschodniej do Polski przyłączone zostały wsie: Wójtowicze, majątek 
Wójtowicze, wieś Budki Wójtowickie, część leśnictwa głuszkowickiego, część majątku 
Sobiczyn, w tym futory i zaścianki o przeważającej większości polskiej jak: Kupiel, 
Słobódka, Stary Zawód, Butyń, Dubiszcze i inne, wieś Budki Snowidowickie, Młynek, 
grunty majątku Ujście nad Koryczkiem oraz 57 futorów, w tym 39 polskich. Ogółem do 
terytorium Rzeczypospolitej przyłączono 26 682 dziesięciny i około 3000 osób, w 
większości Polaków. W zamian za otrzymanie terytorium Polska przekazała Białorusi i 
Ukrainie 27 567 dziesięcin, na których mieszkało 3280 osób [28, s. 5]. 

Wraz z wyznaczeniem nowej granicy część obywateli Polskich znalazła się na 
terytorium Białorusi lub Ukrainy, a część Białorusinów i Ukraińców na terytorium Polski. 
By uregulować problem obywatelstwa Minister Spraw Wewnętrznych jeszcze w 1921 r. 
wydał rozporządzenie o obywatelstwie Państwa Polskiego. Paragraf 1 postanawia: «Kto 
udowodni: 1) że pochodzi od uczestników walk o niepodległość Polski w okresie od             
1830 do 1865 r., lub, ze jest potomkiem osoby, która nie dalej niż w trzecim pokoleniu 
stale zamieszkiwała na terytorium dawnej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) i że sam swą 
działalnością, używaniem języka polskiego, jako mowy potocznej i wychowaniem swego 
potomstwa zaznaczył w sposób oczywisty przywiązanie swe do narodowości polskiej 
uprawniony jest do wyboru obywatelstwa polskiego bez względu na to, gdzie przebywał 
w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu» [15]. 

Biorąc pod uwagę podział administracyjny, wschodnia granica Polski stykała się z 
14 powiatami i 86 gminami. 

Tabela 1 
Powiaty i gminy wschodniego pogranicza II Rzeczypospolitej Polskiej 

 

L. P. Powiat 
nadgraniczny 

Gmina  
nadgraniczna 

1. Dzisna Leonpol, Mikołajewo, Dzisna, Jazno, Ksaweryn, Prozoroki 

2. Duniłowicze Tumiłowicze, Dokrzyce, Parafianowo 

3. Wilejka Dołhinów, Ilja, Olkowicze, Chocieńczyce, Radoszkowicze 

4. Stołpce Raków, Wołma, Rubieżewicze, Zasule, Świerżeń, Mikołajewszczyzna 

5. Nieśwież Howiezna, Lesuny, Łań, Klecki, Hrycewicze 

6. Łuniec Ostrowczyce, Czuczewicze, Lenino, Dawidgródek, Berezów 

7. Sarny Kisorycze 

8. Równe Ludwipol, Korzec 

9. Ostróg Kryłów, Majków, Sijańce, Chorów, Nowomalin 

10. Krzemieniec Szumsk, Dederkały, Białozórka 

11. Zbaraż Palczyńce, Toki, Worobiówka, Prosowce 

12. Skałat Dorofijówka, Staromiejszczyzna, Podwołczyska, Mysłowa, 
Czerniszówka, Orzechowiec, Rożyska, Tarnoruda, Faszczówka, 
Łuka Mała, Kokoszyńce, Kozina, Kałaharówka, Wolica, Kręciłów 

13. Husiatyn Husiatyn, Olchowczyk, Trybuchowiec, Trojanówka, Bednarówka, 
Szydłowce, Siekierzyńce, Zielona, Liczkowe, Horodnica 

14. Borszczów Bereżanka, Trójca, Skała, Podfilipie, Wierzbówka, Zatłucze, Nirwa, 
Zalesie, Nowosiółki, Zawale, Kuczyńce, Paniowce, Boryszkowce, 
Okopy, Gusitynek, Puklaki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wasilewski L. Wschodnia granica Polski /  L. Wasilewski. 
– Warszawa, 1923. – S. 8. 
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Tymczasem w 1923 r. zastępca ukraińskiego komisarza dla spraw zagranicznych – 
Jakowlew przed kilku dniami (źródło jest datowane na 19 kwietnia 1923 r. przyp. aut.) 
powiedział m. in. «Decyzja narady paryskiej (w sprawie uznania granicy wschodniej 
przyp. aut.) nie obowiązuje nas. W ciągu trzech ostatnich lat poznaliśmy praktycznie 
cenność i powagę podobnych decyzji. (…) Jest jednak bardzo źle, że Polska dowierzając 
trwałości podobnej decyzji, zalała Galicję swoimi wojskami i policją. Rząd centralny 
Związku Republik Socjalistycznych, a także ludność Ukrainy kategorycznie oświadczy, że 
decyzja o losach Galicji, bez wypowiedzenia się jej ludności i bez zgody rządu Związku 
Republik Sowieckich nie ma znaczenia; ten sam punkt widzenia mają nasi przeciwnicy, 
znajdujący się na emigracji. Rosyjski i ukraiński naród nigdy nie pogodzi się z polskim 
gwałtem. (…) Aby przeszkodzić dokonaniu przez Polskę gwałtu na Wschodnią Galicję, 
rząd ukraiński jeszcze przed wydaniem decyzji zajął zupełnie określoną pozycję i                  
12 marca przesłał państwom Ententy notę protestacyjną. Jednak gwałt został dokonany. 
Nasz protest nie był przyjęty pod uwagę» [35, s. 2].  

Jak się wydaje, strona polska również nie była zadowolona z ustaleń co do 
przebiegu granicy. «Polska Zbrojna» w kilkuodcinkowej informacji napisała: «Granica 
Polski nakreślona traktatem ryskim nie dała nam tej linii, której by można uważać za 
granicę Rzeczypospolitej tj. linii Dźwina – Berezyna – Dniepr» [6, s. 6]. Stanowisko w 
sprawie granic zajął także Władysław Sikorski, Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw 
Wewnętrznych w odezwie skierowanej do «obywateli Kresów Wschodnich», w której 
stwierdził m. in. «W dniu 14 marca 1923 r. Rada Ambasadorów państw sprzymierzonych 
uznała bezwarunkowo i bez zastrzeżeń granice wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Granice te zamykają obszary od wieków złączone z Macierzą…» [34, s. 2]. 

Wytyczenie granicy polsko-sowieckiej nie zlikwidowało problemu bezpieczeństwa 
na granicy i pograniczach. Jak podaje prof. dr hab. W. Włodarkiewicz, wschodnia granica 
Polski już po delimitacji była granicą niespokojną. Przykładowo w 1924 r. na tym 
pograniczu odnotowano 189 napadów rabunkowych i dywersyjnych oraz 28 akcji 
sabotażowych prowadzonych przez około 1000 dywersantów, między innymi dwie głośne 
akcje terrorystyczne: we wrześniu zatrzymano pociąg Pińsk – Łunie pod stacją kolejową 
Łowcza i obrabowanie pasażerów, podróżował nim m.in. wojewoda poleski Medard 
Dawnarowicz oraz napad na położone nad Niemnem nadgraniczne miasto Stołpce, 
znajdujące się w odległości 67 km od [31, s. 14]. 

Pomimo trudnej sytuacji na pograniczu już w 1924 r. władze zdecydowały                          
o utrzymywaniu bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. W tym celu 
podpisano konwencje, w której ustalono zasady regulujące przemieszczanie się osób                       
i przewóz towarów. Na granicy polsko sowieckiej funkcjonowały następujące stacje 
graniczne: Zahacie – Firanowo; Stołpce – Niegorełoje; Mikaszewicze – Żytkowiczi; 
Zdołbunowo – Szepietowka; Podwołczyska – Wołczysk [2] oraz od 1926 r. Olechnowicze 
– Radoszkowiczy [9]. 

Z dróg bitych, których było wówczas niewiele najważniejszą rolę odgrywały: szosa 
Słucka, czyli Moskiewska i szosa Równe – Zwiahel tzw. Kijowska. Reszta dróg i traktów, 
parokrotnie przecinających linie graniczną była w stanie miernym, mosty zaś  na ogół złe, 
od lat nienaprawialne[7, s. 6]. Przykładem może tu być szosa w Korcu, łącząca Wołyń z 
sowiecka republiką, która w 1927 r. z uwagi na ograniczenia stosowane przez sowietów 
zarosła trawą, a rogatka graniczna podnosiła się bardzo rzadko dla przepuszczenia 
podróżnych [8, s. 94] zauważyć, że w 1924 r. w Polsce było zarejestrowanych                             
7501 samochodów, w tym tylko 8 w województwie tarnopolskim, 41 w wileńskim, a 68 w 
wołyńskim. W 1939 r. w kraju jeździło już 41 948 samochodów, w tym 350 w 
województwie tarnopolskim, 546 w wileński oraz 2461 w województwie lwowskim [5]. 

Granica pomiędzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami ustanowiona w oparciu                        
o Traktat ryski z 1921 r. przetrwała do 17 września 1939 r. 
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Wnioski i perspektywy następnych badań. Z uwagi na fakt, że temat granic 
wschodnich Polski okresu II Rzeczypospolitej wywołuje do dziś komentarze, w tym 
zarzucające ówczesnym elitom politycznym podejmowanie niesprawiedliwych decyzji lub 
ich anulowanie, tematyka zasługuje na dalsze pogłębione badania naukowe, w tym 
kwerendy w Archiwum Akt Nowych, w którym znajduje się wydzielony zespół akt Leona 
Wasilewskiego, nr zespołu 390, przewodniczącego delegacji polskiej Mieszanej Komisji 
Granicznej na Wschodzie, która wspólnie z przedstawicielami sowieckimi zajmowała się 
delimitacją granicy. 
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В статье рассматриваются основные тенденции изменения этнического состава и 

структуры населения Брестской области по материалам переписей населения за период 
1959–2009 гг. Определены условия и факторы трансформации этнической структуры 
населения.  
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Zarutski S. A.  Main Trends in the Ethnic Composition and Structure of the 

Population of the Brest Region Based on Population Censuses for the Period 1959–2009. 
The article discusses the main trends affecting the ethnic composition and structure of the population of 
the Brest region based on population censuses for the period 1959–2009. The conditions and factors of 

transformation of the ethnic structure of the population are defined by the author. 
Key words: border region , ethnogeography , ethnic composition and structure of the 

population. 

 
Брестская область как объект этногеографических исследований имеет высокую 

степень актуальности в результате уникальности своего приграничного географического 
положения. Республика Беларусь, а следовательно и Брестская область – это 
географический центр Европы, общеевропейский перекресток, что оказало 
специфическое влияние на динамику исторического развития региона. Население 
исследуемого региона в различные исторические периоды частично или полностью 
входило в состав различных политико-территориальных образований и развивалась в 
разных по характеру социально-экономических и политических условиях, что 
обусловило формирование уникального приграничного сообщества, с достаточно 
сложным этническим, лингвистическим и конфессиональным составом населения. 

Наиболее точно проследить динамику изменения этнической структуры 
региона во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. позволяют переписи населения 
Брестской области 1959–2009 гг. [1; 2].  
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Согласно переписи населения 1959 г., в Брестской области проживала              
1180 тыс. чел., среди которых численность белорусов (титульной национальности) 
составляла 1013,9 тыс. чел. (85,9 %), русских – 88,1 тыс. чел. (7,5 %), поляков –    
41,9 тыс. чел. (3,5 %), украинцев – 25,7 тыс. чел. (2,2 %), евреев – 6,0 тыс. чел.               
(0,5 %), численность других национальностей – 4,4 тыс. чел. (0,4 %) [1]. 

Анализ динамики численности основных национальностей, проживающих на 
территории Брестской области, за период с 1959 г. по 1989 г. показывает на 
незначительное сокращение доли белорусов в этнической структуре региона с 86 % 
до 83 %, при росте абсолютной численности на 18 %, за счет увеличения численности 
представителей крупнейших национальностей СССР на 100 тыс. чел. Также 
наблюдался  процесс сокращения численности исторически проживающих в регионе 
поляков на 25 % и евреев на 45 %. Увеличение численности русских, украинцев и 
представителей других национальностей СССР в Брестской области происходило в 
контексте привлечения экономически активного населения в производственную сферу 
для восстановления разрушенной войной народного хозяйства СССР и формирования 
новых его элементов. Так, за период 1959–1989 гг. прирост русских в регионе составил 
58 тыс. чел. (65 %), численность украинцев возросла более чем в 2 раза, на 35 тыс. 
чел. (135 %). Этнический состав населения Брестской области также пополнился 
представителями более 80 национальностей, самыми многочисленными из которых 
являлись молдаване, армяне, азербайджанцы, литовцы, чуваши, мордва. 

Сокращение исторически проживающих на территории Брестской области 
поляков с 1959 г. по 1989 г. на 10 тыс. чел. (25 %) связано в первую очередь с 
потерей этнической самоидентификации, и в частности ее религиозной 
составляющей, а также в результате планомерной эмиграции представителей 
данного этноса в Польшу. Массовый отток евреев с территории региона начался в 
1967 г. после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР, разрешившего 
легальный выезд на постоянное проживание в Израиль при наличии приглашения 
заграничных родственников. За период с 1967 г. по 1989 г. численность евреев в 
регионе в результате эмиграции в Израиль сократилась в 2 раза. 

В послевоенный период в Брестской области белорусский этнос являлся 
доминирующим в городской и сельской местности. Однако существовали большие 
диспропорции удельного веса белорусов в этнической структуре городского и 
сельского населения. Так, по переписи 1959 г. доля белорусов в этнической структуре 
сельского населения составляла 92,8 %, в этнической структуре городского населения 
– только 64,1 %. Такую разницу в процентном соотношении титульной национальности 
в этнической структуре городского и сельского населения региона обусловили 
миграционные процессы, в результате которых представители нетитульного этноса, 
начиная с начала XX в., предпочитали селиться в основном в городской местности. За 
период 1959–1989 гг. в Брестской области произошло увеличение доли белорусов в 
этнической структуре городского населения до 76,2 %, и сокращение в этнической 
структуре сельского населения до 91,3 %, что связано с развитием процесса 
урбанизации в регионе, где в этническом плане именно белорусы являлись 
основными переселенцами из села в город. Если в 1959 г. в городских населенных 
пунктах области проживало 18 % от общей численности белорусов региона, то в 1989 
г. их число уже составляло 52 %. В 1989 г. в регионе к типично «городскому этносу» 
традиционно относились евреи  (97 % от общей численности этноса проживали в 
городской местности), высокий уровень городского населения имели русские (86 %), 
татары (86 %), украинцы (68 %), средний уровень – поляки (57 %).  

В современный период вхождения (1989–2009 гг.) территории Брестской области в 
состав Республики Беларусь, в условиях сложившегося кризиса экономики, снижения 
уровня жизни, депопуляции населения, а также образования суверенного государства 
на основе белоруской народности, наблюдается процесс монотизации этнической 
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структуры населения в результате сокращения численности представителей 
большинства нетитульных этнических групп. Доля белорусов в этнической структуре 
населения региона увеличилась с 83 % до 88 %, городского населения – с 76 % до 86 %, 
в этнической структуре сельского населения осталось неизменной (91 %). С 1989 г. по 
1999 г. численность белорусов в области увеличилась на 63 тыс. чел. (5 %) при 
отрицательном естественном приросте населения региона, за счет ассимиляции 
представителей этнических меньшинств путем межнациональных браков, а также 
эмиграции на территорию региона представителей данной национальности из районов 
Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и из стран СНГ, в частности 
Казахстана. С 1999 г. по 2009 г. численность белорусов в регионе, в условиях 
депопуляции населения, сократилась на 29,2 тыс. чел. (2,3 %).  

За период 1989–2009 гг. общая численность представителей этнических 
меньшинств, проживающих в регионе, сократилась с 249 тыс. чел. до 168 тыс. чел. 
На  81 тыс. чел. (67 %). Основной причиной оттока представителей нетитульного 
этноса с 1989 г. по 1999 г. являлись сложные экономические условия в регионе 
после распада СССР и неуверенность дальнейшего своего существования в 
социально-экономической среде нового независимого государства. С 1999 г. по 
2009 г. основной причиной сокращения численности национальных меньшинств 
является потеря этнической самоидентификации в пользу белорусского этноса. За 
период 1989–2009 гг. численность русских сократилась на 38,5 %, украинцев – на 
34 %, поляков – на 44,6 %, евреев – на 82 %. 

Согласно переписи населения 2009 г., в Брестской области проживают 
представители 122 национальностей, среди которых только 20 национальностей 
имеет численность представителей более 100 человек. Численность белорусов 
(титульной национальности) составляет 1233,4 тыс. человек (88 %). К числу 
крупнейших этнических групп, представители которых исторически проживают на 
территории Брестской области, относятся русские – 89,7 тыс. чел. (6,4 %), украинцы 
– 40,1 тыс. чел. (2,9 %), поляки – 17,2 тыс. чел. (1,3 %), евреи – 0,6 тыс. чел.                
(0,04 %), татары – 0,7 тыс. чел. (0,05 %). Численность других национальностей 
составляет 19,2 тыс. чел. (1,4 %) [2]. 

По переписи населения 2009 г. доминирующим этносом в этнической 
структуре населения всех административных районов и городов областного 
подчинения Брестской области являются белорусы (более 82 %). Представители 
коренного этноса, как доминирующего, определяют общую географическую картину 
размещения, расселения и демографического состояния населения в регионе. 
Второй по численности этнической группой в Брестской области являются русские 
(89,6 тыс. чел.). Они являются наиболее урбанизированным этносом в регионе 
после евреев (82 % русских проживают в городских поселениях). 64 % 
представителей данной национальности проживают в городах областного 
подчинения, относительно высокий уровень их концентрации имеют также 
наиболее урбанизированные районы региона. Третьей по численности этнической 
группой в области являются украинцы (40 тыс. чел.). Они являются второй по 
численности национальностью в этнической структуре  приграничных с Польшей и 
Украиной Каменецком, Малоритском, Дрогичинском и Ивановском районах. 68 % 
представителей данной национальности проживают в г. Бресте и 6 районах, 
образующих непрерывный ареал с высокой концентрацией украинцев в западной 
части области. Украинцы являются наименее урбанизированной национальностью 
среди некоренных этносов в регионе (62 %). Поляки – четвертая по численности 
этническая группа в Брестской области (17,6 тыс. чел.), 64 % из них являются 
городскими жителями. Около 50 % всех поляков в регионе проживает в                                                     
г. Барановичи, Барановичском и Ляховичском районах. В сельской местности этих 
районов они являются второй по численности национальностью. Евреи в 
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настоящее время относятся к малочисленным этническим группам, которые 
исторически проживают на территории Брестской области (570 чел.). 87 % их 
численности проживает в городах областного подчинения. 

Выделение группы «другие национальности» достаточно условное. К этой группе 
относятся представители всех остальных малочисленных (менее 1000 человек) 
некоренных этнических групп, которые проживают на территории исследуемого 
региона. Самыми многочисленными национальностями (более 500 человек) из данной 
группы являются армяне, цыгане, татары, азербайджанцы. По переписи населения 
2009 г. в регионе проживает 19,8 тыс. представителей группы «другие 
национальности», 76 % из них проживает в городах областного подчинения. 

Таким образом, в послевоенный период на фоне пополнения этнического 
состава населения региона выходцами из национально-территориальных 
образований СССР активно протекает процесс монотизации этнической структуры 
населения  исследуемого региона за счѐт сокращения численности исторически 
проживающих на территории области этнических меньшинств (евреев, татар, 
поляков), а с 1989 г. – других нетитульных этнических групп. В настоящее время 
Брестская область по национальному составу является моноэтническим или 
однонациональным регионом с незначительным представительством этнических 
меньшинств (до 20 %) с тенденцией упрощения этнической структуры населения. 
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Bielikov V. A. History-geographical Features of Forming of Settler Network of Frontier 
Territories (on the Example of Northlands of the Luhansk Region). The history-geographical 
features of forming of settler network of frontier territories (on the example of Northlands of the 
Luhansk area) are examined. Three periods of historical development of Northlands of the 
Luhansk area.  

Key words: are a settler network, frontier territories, division into periods. 
 
Актуальність дослідження. Останнім часом спостерігається особливе 

загострення соціально-демографічних, економічних та інших істотних проблем, 
характерних для поселенської мережі прикордонних територій України. Ці проблеми 
не оминули й аграрну північ Луганської області, фактор прикордонності у 
формуванні системи розселення якої весь час був одним із визначальних. Це 
пояснюється, з одного боку, притаманним нашій державі процесом незавершеної 
урбанізації, а, з іншого, економічним, соціальним, культурним спадом у віддалених 
від обласного центру територіях, зумовленим низкою перешкод, пов’язаних із 
недостатньо ефективним використанням соціально-економічного потенціалу. 

Важливою передумовою вирішення зазначених проблем є, насмперед, 
ретельне дослідження історико-географічних особливостей формування 
поселенської мережі досліджуваних прикордонних територій (у нашому випадку 
півночі Луганської області), що зумовлює актуальність дослідження. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення історико-
географічних особливостей формування поселенської мережі прикордонних 
територій (на прикладі північних районів Луганської області), що передбачає 
виконання таких дослідницьких завдань: обґрунтування періодизації становлення та 
розвитку поселенської мережі досліджуваної території; виділення часових проміжків 
та виявлення головних рис кожного періоду та етапу щодо формуванні поселенської 
мережі північних районів Луганської області. 

Виклад основного матеріалу. На формування поселенської мережі й 
господарства аграрної півночі Луганської області великий вплив мали історико-
географічні фактори. Під останніми розуміємо такі події в історії краю, що знайшли 
відображення в особливостях формування мережі поселень, розселення 
населення, етнічному, демографічному, соціальному складі населення тощо. 

Одним із найважливіших завдань, що виникають під час аналізу історико-
географічного матеріалу, є необхідність розробки періодизації, тобто виділення 
часових проміжків (періодів та етапів). Проведене дослідження дозволило 
встановити та схарактеризувати три основні періоди у розвитку північних районів 
Луганської області, що знайшли відображення в різних літературних джерелах, а 
саме: колонізаційний (поєднує два етапи), радянський та пострадянський 
(сучасний).  

Початком історичного відліку значимих для сучасної півночі Луганщини подій 
вважаємо не період неоліту (VI–IV тисячоліття до н. е.), коли на її території, за 
висновками археологів, уже з’являються перші поселення, а значно пізніші історичні 
часи. Адже тільки з XVI ст., до того безлюдна та спустошена кримськими татарами 
територія (так зване Дике поле), починає активно заселятися й освоюватися 
поселенцями.  

Перший етап колонізації визначений нами в хронологічних межах від другої 
половини XVI ст. й до кінця XVIII ст. Формування перших поселень пов’язане з 
освоєнням Дикого поля («нічийних» земель) біглими українськими та російськими 
селянами, козаками, з розширенням території Російської держави за рахунок 
порубіжних із Кримським ханством земель та необхідністю укріплення південно-
західних кордонів. Цей етап характеризується формуванням нестійкої мережі осілих 
козацьких, службових та селянських поселень, географічно наближених до               
р. Айдар. Так, у XVII ст. з’являється слобода Стара-Біла (пізніше – Бєльський 
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«городок», із 1797 р. – місто Старобільське), Шульгин-городок (тепер – селище 
Шульгинка), села Лиман, Калмиківка Старобільського району. Серед поселень, 
появу яких історики пов’язують із XVIII ст., значаться села Байдівка, Проїждже, 
Караяшник, Світле, Джемільне, Верхня Покровка, Нижньопокровка, Кам’янка, 
Єгорівка, Тарабани (Старобільський район). Більшість цих поселень розвивались як 
сільськогосподарські, хоч деякі виконували роль «сторож» – сторожових постів, що 
створювалися на віддаленні від Білгородської лінії укріплень.  

Соціальний склад заселенців був різноманітний – козаки, селяни та поміщики, 
служилий люд, пізніше – купецтво. Були й вищі чиновники російського трону, яким 
були подаровані землі (наприклад, князі Раєвські мали свої володіння в районі 
сучасного Старобільська) [2, с. 10].  Заселенці представляли Правобережну та 
Лівобережну Україну (Чернігівщину та Полтавщину), Курську, Тульську, Тамбовську, 
Орловську, Воронезьку губернії тощо.  «Через Приайдар’я  проходили шляхи, якими 
спілкувались донські та запорозькі козаки, підтримували дружні стосунки» [2, с. 9]. 

Другий етап колонізаційного періоду тривав із кінця XVIII ст. до  початку ХХ ст.  
У цей час теперішня північ Луганської області офіційно перебуває й розвивається в 
складі Російської імперії. Важливе значення для розвитку краю мали 
адміністративно-територіальні перетворення: набуття слободою Стара-Біла статусу 
повітового міста (01.05.1797 р.), яке стало центром Старобільського повіту, спочатку 
в складі Слобідсько-Української губернії, з 1802 р. – у складі Воронезької, а з 1824 р. 
– у складі Харківської губерній. Серед інших подій, що прискорили розвиток 
території, відзначимо аграрну реформу 1861 р. (відміна кріпацтва), будівництво 
Південно-Східної залізниці Ростов-на-Дону – Воронеж (1872 р.) та гілки Лисичанськ 
– Куп’янськ (1895 р.). Остання пройшла західною частиною Старобільського повіту, 
до складу якого входили більшість районів півночі Луганської області.  

Протягом зазначеного хронологічного періоду відбувається приплив 
переселенців, яких приваблюють вільні землі. У соціальному складі населення 
виділяються такі групи, як селяни, ремісники, торговці, купецтво, промисловці. 
Швидко розростається мережа поселень. Посилюється роль міст та селищ міського 
типу – Старобільськ, Біловодськ, Марківка, Новопсков, Троїцьке та ін. Місто 
Старобільськ, залишаючись слободою середньої величини (у 1842 р. – 1549 меш-
канців) [2, с. 38], тим не менш стає найбільшим за значенням адміністративним, 
господарським та культурним (духовним) центром однойменного повіту. 

Радянський період. Довоєнний етап (1920–1941 рр.) Після встановлення 
радянської влади відбувається низка адміністративно-територіальних перетворень, 
значимих для території сучасної аграрної півночі області. З 1920 р. по 1923 рр. 
Старобільський повіт входить до складу Донецької губернії. Після реформи 1923 р. 
замість повітів уведено округи, то ж у межах колишнього повіту було утворено 
Старобільську округу в складі 14 районів – Старобільського, Смолянинівського, 
Новоайдарського, Олександрівського, Кам᾿янського, Марківського, Мостівського, 
Новоастраханського, Білолуцького, Осинівського, Євсугського, Стрільцівського, 
Біловодського та Білокуракинського (всі назви районів на сьогодні повністю 
співпадають з назвами їх адміністративних центрів). Такий склад округи зберігався 
аж до 1930 р. У 1925 р. Донецьку губернію було ліквідовано й Старобільська округа 
перейшла у пряме республіканське правління. У 1930 р. округи скасовано, замість 
них утворено райони, які у 1933 р. увійшли до складу Сталінської області 
(Донецькою вона стала з 1961 р.), а з 1938 р. – до складу Луганської області (яку 
було виділено зі складу Донецької).  

На цьому етапі відбувається подальше зростання чисельності населення 
північних районів області та розширення мережі поселень.  

Прискорена індустріалізація Донбасу та зростання міст потребували 
продовольства. Більшість районів півночі Луганщини розвивалися як продовольча 
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база індустріального півдня. Колективізація (1930–1932 рр.) супроводжувалася 
примусовим тотальним укрупненням сільськогосподарських господарств, розкур-
кулюванням, репресіями, голодом, що негативно вплинуло на розвиток краю. 

У 1935–1936 рр. на північ Луганської області були переселені селяни з 
Пулинського району Київської області, Ізяславського району Хмельницької, 
Новоград-Волинського, Волочиського, Володарськ-Волинського, Баришівського 
районів Житомирської області [1, с. 8]. У 1937–1938 рр. німецькі переселенці 
зазнали сталінських репресій. А у вересні 1941 р. всі німецькі сім’ї, що залишилися, 
були переселені до Казахстану й Уралу. Отже, етнічний склад населення півночі 
Луганщини формувався за активною участю двох основних етносів – українського 
та, меншою мірою, російського.  

Після німецької окупації, яка тривала з 1942 до 1943 рр., почалося відродження 
промисловості, сільського господарства та соціальної сфери. 

Післявоєнний етап (50–80 рр. ХХ ст.) характеризується остаточним 
формуванням системи розселення, поселенської мережі, етнічного, 
демографічного, соціального складу населення та господарської спеціалізації. 
Важливими подіями, що сприяли розвитку розгалужених зв’язків між поселеннями 
північної частини Луганщини, стають налагоджене автомобільне сполучення, 
створення нових переробних підприємств, або збільшення потужності вже існуючих 
(що суттєво збільшило радіус їх сировинних зон), будівництво газопроводу 
Ставрополь–Москва, що пройшов через північ Луганщини, розширення соціальної 
сфери тощо. Разом із тим, помилки в аграрній політиці, зокрема, штучне укрупнення 
колгоспів та радгоспів, призвели до занепаду багатьох «неперспективних» сіл та 
хуторів. Значною мірою цьому сприяли й такі фактори, як прискорена 
індустріалізація південної частини області, посилення відмінностей між міськими та 
сільськими поселеннями в частині соціальних стандартів та, як наслідок, відтік 
молоді до міст півдня. 

З розпадом СРСР та утворенням незалежної України починається новий – 
трансформаційний період розвитку регіону. Зміна геополітичних реалій, умов 
господарювання, реформи в сільському господарстві та інших галузях, зростання 
мобільності населення тощо – все це кардинально змінило соціально-економічну та 
демографічну ситуацію, вплинуло на систему розселення регіону.  

Висновки. В історичному розвитку Луганщини, зокрема її північної частини, 
виділено три періоди: колонізаційний (перший етап колонізації визначений нами в 
хронологічних межах від другої половини XVI ст. й до кінця XVIII ст.; другий етап із 
кінця XVIII ст. до початку ХХ ст.), радянський (довоєнний та післявоєнний етапи) та 
пострадянський або трасформаційний. У процесі історичного розвитку 
сформувались етнічний, конфесійний та соціальний склад населення, система 
поселень, спеціалізація господарства, транспортна мережа тощо. Історична 
багатострокатість, відношення багатьох історичних постатей до розвитку регіону 
створює передумови для використання багатьох об’єктів на території півночі області 
з метою пізнавального та наукового туризму. 
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Розглянуто особливості протікання сучасних демографічних процесів у  Болгарії. 
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 областей Болгарії 
та основні проблеми сучасного демографічного розвитку країни. 

Ключові слова: Болгарія, відтворення населення, народжуваність населення, 
смертність населення, природний приріст, зовнішні міграції, внутрішні міграції, міграційний 
приріст населення.  

 

Lazhnik V. Y. Actual Demographic Situation in Bulgaria.  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 reviewed. Spatial 
differences and imbalances in processing of population reproduction in Bulgarian regions and the 
main problems actual demographic development in the country are detected. 

Key words: Bulgaria, population reproduction, fertility, mortality, population growth, external 
migration, internal migration, migration of the population growth.  

 

Постановка наукової проблеми та її значення. 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. Постсоціалістичні країни регіону нині переживають важку демографічну кризу, 
що в перспективі посилить проблему нестачі трудових ресурсів. Серед країн регіону 
особливо виділяється Болгарія, де ця криза є найбільш вираженою через найгіршу 
ситуацію серед країн регіону з 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 Болгарія.    

Аналіз останніх публікацій цієї проблеми. Дослідження особливостей 
демографічного розвитку різних країн світу й Європи останнім часом перебувають у 
центрі уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Демографічні процеси й 
демографічну ситуацію в Болгарії переважно аналізують болгарські науковці. Серед 
публікацій болгарських учених виділяються статистичні довідники відділу 
демографічної статистики Національного статистичного інституту Болгарії, де 
періодично аналізується динаміка чисельності населення, основні демографічні 
показники його відтворення, специфіка міграційних процесів, зайнятості населення, 
демографічні тенденції у міжпереписний період тощо [4; 5]. У сучасній вітчизняній 
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науці демографічна ситуація в Болгарії поки що слабко висвітлена. Переважно 
публікуються розрізнені статистичні дані по країні в контексті демографічних 
процесів у країнах Європейського Союзу, а також у порівнянні з деякими країнами 
Центрально-Східної Європи. Серед цих публікацій можна виділити статтю                 
О. Овдіна, в якій аналізуються особливості демографічних процесів у нових 
державах-членах ЄС на основі даних останніх переписів населення в Румунії, 
Латвії, Литві й Болгарії [10]. Проте в українській науковій літературі загалом відсутні 
публікації, де б окремо й детально аналізувалася сучасна демографічна ситуація в 
Болгарії. Недостатня розробленість цієї наукової проблеми в просторовому аспекті 
у вітчизняній географічній літературі зумовила вибір теми дослідження та структуру  
викладу його результатів. 

Мета цього дослідження – проаналізувати особливості сучасних демо-
графічних процесів у Болгарії. Основні завдання публікації: 

– розглянути особливості демографічного розвитку Болгарії в післявоєнний 
період; 

– виявити характерні риси відтворення населення Болгарії на сучасному етапі 
її розвитку 

–  з’ясувати роль міграційних процесів у динаміці населення країни; 
–  виявити просторові відмінності у протіканні демографічних процесів у 

Болгарії тощо.   
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Болгарію відносять до невеликих за чисельністю населення країн 
світу. У 2014 р. за цим показником вона займала 100 місце серед країн світу [13]. 
Динаміка чисельності населення країни характеризується такими ж тенденціями, як і 
в більшості країн Центрально-Східної Європи. Унаслідок територіальних змін і 
природного приросту населення Болгарії з часу здобуття нею незалежності 
збільшилося з 3,155 млн осіб у 1880 р. до 7,25 млн осіб на початку 2014 р. У 
післявоєнні роки чисельність населення зростала досить швидкими темпами, 
особливо міського. Проте в 1970-ті рр. стала проявлятися тенденція до зменшення 
темпів приросту населення, а з 1980-х років природний приріст і ріст чисельності 
всього населення знизився до дуже низьких показників. Загалом у 1965–1985 рр. 
домінувала чітка тенденція до збільшення чисельності населення (з 8,2 млн до                   
8,9 млн осіб). У 1989 р. було досягнуто найвищого історичного показника 
чисельності населення Болгарії – 9009 тис. осіб. Із початку 1990-х рр. ця тенденція 
змінилася на протилежну. У 1990-ті рр. в Болгарії почала посилюватися 
демографічна криза, зумовлена низькими показниками природного відтворення 
населення. У 1980–1990-ті рр. Болгарія мала негативне сальдо міграцій через 
етнічну еміграцію частини турків у Туреччину й болгар у країни Західної Європи та 
Північної Америки з економічних причин. Різко посилився процес старіння 
населення. До початку 2002 р. населення зменшилося на 11 %, порівняно з 1985 р.  
У наступні роки через зниження рівня природного приросту населення й посилення 
міграційного відтоку чисельність населення продовжувала зменшуватися. Протягом 
міжпереписного періоду 2001–2011 рр. щорічні темпи зменшення населення 
становили 0,7 % [6]. Дві третини населення (69 %) зменшилося через негативний 
природний приріст населення, а одна третина припадала на еміграційний відтік 
населення, який за ці роки становив 175 тис. осіб. Перепис населення 2011 р. 
зафіксував на 1 лютого 7365 тис. жителів. На початок 2014 р. населення ще більше 
зменшилося й становило 7246 тис. осіб, що складало 1,4 % від населення ЄС-28. 
Порівняно з початком 2013 р., населення зменшилося на 39 тис. осіб [8].  

Останнім часом населення Болгарії щорічно катастрофічно зменшується в 
середньому на 0,5 % або на 60 тис. осіб [7]. Найвищі темпи зменшення населення 
характерні для Північної Болгарії, де населення зменшується в 7 разів швидше, ніж 
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у південних регіонах країни. Основні причини масштабного зменшення населення 
Болгарії – це низька народжуваність, висока смертність і розбалансованість 
економічного становища регіонів країни.  

Екстенсивний тип відтворення населення в Болгарії характеризується низьким 
рівнем народжуваності й досить високим рівнем смертності населення (серед країн 
Європи в 2005–2010 р. тільки в Україні були ще нижчі середні показники). Рівень 
народжуваності населення в Болгарії в минулому був одним із найвищих у Європі 
(36,6 осіб на 1000 жителів у 1920–1924 рр). Після Другої світової війни він помітно 
знизився. Після 1966 р. він дещо зріс, оскільки стимулююча демографічна політика 
була спрямована на заохочення створення великих сімей й обмеження абортів. 
Проте ця політика кардинально не змінила демографічну ситуацію. У 1980 р. 
коефіцієнт народжуваності населення складав 15,5 ‰. Надалі показник почав 
зменшуватися, досягнувши 12,9 ‰ у 1989 р. Особливо знизився рівень 
народжуваності населення у сільській місцевості, де відбулося істотне «старіння» 
населення через відтік працездатного населення в міста. Із 1990 р. смертність 
почала переважати над народжуваністю й почала проявлятися тенденція до 
депопуляції населення. У 1997 р. рівень народжуваності зменшився до 7,7 ‰ – 
найнижчого показника за післявоєнні роки. У наступному десятиріччя внаслідок 
ужитих урядом заходів щодо підвищення життєвого рівня багатодітних сімей 
коефіцієнт народжуваності населення став повільно зростати. У 2009 р. він досягнув 
10,7 ‰, проте в наступні роки через економічні причини (економічна криза, падіння 
життєвого рівня і доходів населення тощо) він знову зменшився й у 2013 р. становив 
9,2 ‰ [8].  

У Болгарії помітні різкі просторові диспропорції й відмінності в рівнях 
народжуваності населення на регіональному рівні. Північні й північно-західні області 
Болгарії виділяються найнижчими показниками коефіцієнта народжуваності 
населення. Найнижче значення коефіцієнта народжуваності населення в 2013 р. 
зафіксовано в Смолянській області  (6,5 ‰). У 17 областях країни значення цього 
коефіцієнта було меншим за  середньодержавний показник (9,2 ‰). Найвищий 
рівень народжуваності населення мали Слівенська область (12,1 ‰), Шуменська, 
Бургаська області та міська область Софія (по 10,0 ‰).    

 У Болгарії рівень смертності населення був найнижчим у 1950–1970-х рр. Із 
середини 1960-х рр. смертність населення почала поступово зростати й у 1997 р. 
було досягнуто найбільшого показника за весь післявоєнний (понад 120 тис. осіб). У 
наступні роки смертність населення дещо зменшилася з коливаннями в окремі роки. 
З початку  1990-х рр. рівень смертності став перевищувати рівень народжуваності, 
що засвідчило початок депопуляційних процесів у країні. У 2001 р. коефіцієнт 
смертності населення становив 14,1 ‰, а рівень дитячої смертності – 14,4 дітей на 
1000 новонароджених. Порівняно з серединою 1960-х рр., рівень дитячої смертності 
зменшився удвічі. У наступні роки відбувалися незначні коливання рівня смертності 
населення. Щорічно в останні 10 років в країні помирало близько 110 тис. осіб. У 
2013 р. рівень смертності населення знизився, порівняно з попередніми роками, й 
становив  14,4 ‰, у т. ч. чоловічого населення – 15,5 ‰, а жіночого – 13,3 ‰ [3]. 
Рівень дитячої смертності останнім часом зменшився й у 2013 р. становив             
7,3 дитини на 1000 новонароджених.  

У регіональному аспекті в Болгарії помітні різкі просторові диспропорції в 
рівнях смертності населення, як і народжуваності. Якщо в Кирджалійській області у 
2013 р. коефіцієнт смертності населення був найменшим і становив 11,3 ‰, то у 
Відінській області він був найвищим – 21,1 ‰. У сільській місцевості коефіцієнт 
смертності населення був вищим у 1,7 раза, ніж у містах (20,5 ‰ проти 12,1 ‰) [3].  

Співвідношення народжуваності й смертності ще в кінці ХХ ст. зумовило 
тенденцію до зниження природного приросту населення, який, однак, до кінця            
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1980-х рр. був позитивним. У перші післявоєнні роки природний приріст населення 
був високим (11,5 ‰), у 1970 р. він становив уже 7,2 ‰. У 1970-ті рр. відбувався ще 
більший спад і в 1982 р. він уже становив 2,7 ‰. У кінці 1980-х рр. щорічний 
природний приріст складав 0,3-0,4 ‰ (30–35 тис. осіб), тобто він був близьким до 
середньоєвропейського показника. У 1990-ті рр. природний приріст населення став 
від’ємним, що зумовило збільшення темпів зменшення загальної чисельності 
населення Болгарії. Особливо помітним стало старіння населення в сільській 
місцевості. Тільки з 1955 р. до 1975 р. частка працездатної молоді (від 16 до              
35 років) у сільському господарстві скоротилась із 55 % до 25 %. У селах смертність 
уже в кінці 1970-х рр. перевищувала народжуваність. У 1980-ті рр. уже були 
місцевості, особливо на північному заході країни, де через зміну вікової структури 
населення (там особливо великим був відтік молоді) це становище було ще більш 
важким. Тільки в Родопському й Пірінському краях природний приріст і в містах, і в 
селах ще був значним у 1980-х рр. Проте в 1990-х рр. уже всі місцевості країни 
характеризувалися природною депопуляцією населення. У 1996 р. природний 
приріст населення в країні становив -5,4 ‰, у 1997 р. він ще більше знизився до            
-7,0 ‰ і це був один із найнижчих показників серед країн Європи. В наступні роки 
коефіцієнт природного приросту населення дещо зріс, однак Болгарія залишалася 
однією з європейських країн із найгіршими показниками природного відтворення 
населення. У 2013 р. він становив -5,2 ‰, або -37,8 тис осіб. У містах цей коефіцієнт 
вищий у 4,2 раза, ніж у сільській місцевості (-2,8 ‰ проти -11,8 ‰) [2]. Отже, у 
сільській місцевості демографічна ситуація залишається дуже критичною через 
негативну демографічну тенденцію. На початок 2014 р. Болгарія займала 
передостаннє 223 місце серед країн світу, випереджаючи тільки Україну за 
коефіцієнтом природного приросту населення [12].  

В країні спостерігаються значні просторові відмінності в рівнях природного 
приросту населення, що значно впливає на динаміку зменшення загальної 
чисельності населення. Найгірша демографічна ситуація в північних і північно-
західних областях країни. У північно-західних областях середнє значення 
коефіцієнта природного приросту населення у 2013 р. становило -10,5 ‰, а в 
сільській місцевості цих областей -19,7 ‰ [2]. Найбільший від’ємний коефіцієнт 
природного приросту населення зафіксовано у Відінській, Монтанській і 
Кюстандільській областях, у яких він становив у 2013 р., відповідно, -14,3‰, -11,8 ‰ 
і -11,4 ‰. Тільки в дев'яти областях Болгарії із 28 коефіцієнт природного приросту 
населення був вищим за середньодержавний показник (-5,2 ‰). Порівняно краща 
демографічна ситуація в столичній області Софія, де зафіксовано мінімальне 
від’ємне значення коефіцієнта природного приросту населення у 2013 р. (-1,5 ‰), а 
також у Кирджалійській (-1,8 ‰) і Варненській (-2,4 ‰) областях.     

У формуванні демографічної ситуації й динаміці чисельності населення в 
Болгарії завжди вагому роль відігравали міграційні процеси. Зразу ж після здобуття 
незалежності Болгарією у 1878 р. багато етнічних болгар переселилися в нову 
державу з таких історичних областей, як Фракія, Македонія й Добруджа. Протягом 
1880–1945 рр. чисельність мігрантів загалом становила близько 700 тис. осіб. Після 
Першої світової війни великі міграційні потоки спрямовувалися як у Болгарію, так і за 
її кордони. Після Другої світової війни в 1949–1951 рр. за часів комуністичного режиму 
насильно були вислані на свою етнічну батьківщину близько 160 тис. турків. У             
1948–1954 рр. 45 тис. євреїв переїхало з Болгарії в Ізраїль, а близько 1800 біженців у 
1947–1951 рр. опинилися в колишній Югославії. На початку 1970-х рр. понад 35 тис. 
турків емігрували в Туреччину відповідно до двосторонньої угоди  1968 р. [9].    

Із початку 1980-х рр. комуністичний режим Т. Живкова почав проводити 
насильницьку політику асиміляції інших етносів і намагався знищити етнічну 
самобутність болгарських турків, заставляючи їх приймати слов’янські прізвища й 
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придушуючи будь-яке намагання зберегти національну та релігійну самостійність і 
самоідентичність. У відповідь на таку політику у 1989 р. 360 тис. турків покинули 
Болгарію, проте до кінця 1990-х рр. близько половини з них повернулося назад [11].   

Після повалення комуністичного режиму з початку 1990-х рр. посилився відтік 
болгарського населення за кордон через складну соціально-економічну ситуацію в 
країні. За 1980–2011 рр. 233 тис. осіб переважно працездатного віку виїхали за 
кордон. Із них 92 % повернулися в Болгарію після перебування на заробітках за 
кордоном, із них 68 % перебували там від одного до п’яти років. Серед репатріантів 
домінували болгарські громадяни, які перебували в Росії (16,1 %), Іспанії (9,3 %), 
Німеччині (9,2 %), Греції (9,1 %) та інших країнах [11]. У наступні роки інтенсивність 
міграційних процесів зменшилася, проте обсяги зовнішньої еміграції населення 
переважали обсяги притоку іммігрантів. Коефіцієнт щорічного міграційного приросту 
населення з початку 1990-х рр. коливався з тенденцією до  зменшення, проте в      
2001 р. він досяг найвищого від'ємного значення за останні 25 років (-2,67 %). До 
2009 р. від’ємне міграційне сальдо залишалося незначним, близьким до нуля, однак 
економічна криза 2009–2010 рр. зумовила помітний міграційний відтік населення 
Болгарії, що спричинив зростання від’ємних значень міграційного сальдо й 
коефіцієнта щорічного міграційного приросту (табл. 1). У наступні роки міграційне 
сальдо залишалося від’ємним. Так, у 2013 р. міграційне сальдо було порівняно 
невеликим – -1108 осіб, або -0,16 ‰. Із Болгарії емігрувало 19,7 тис. осіб, серед яких 
близько 56 % були особи віком від 20 до 39 років. Відносна частка емігрантів вікової 
групи 40–59 років становила 21,5 % [8]. Водночас у Болгарію в 2013 р. прибуло             
18,57 тис. іммігрантів, включаючи болгарських громадян, які провернулися в країну 
та громадян інших країн. Серед іммігрантів домінували чоловіки (56,5 %) й особи 
віком від 40 до 39 років (43,3 %).  

Таблиця 9.1 
Коефіцієнт щорічного міграційного приросту  

населення Болгарії в 1950–2013 рр., % * 
 

 
Рік 

Коефіцієнт 
міграційного 
приросту, % 

 
Рік 

Коефіцієнт 
міграційного 
приросту, % 

 
Рік 

Коефіцієнт 
міграційного 
приросту, % 

1950 -0,88 2001 -2,67 2007 -0,02 

1960 0,00 2002 0,01 2008 -0,01 

1970 -0,13 2003 0,00 2009 -0,20 

1980 0,00 2004 0,00 2010 -0,32 

1990 -1,08 2005 0,00 2011 -0,06 

2000 0,00 2006 0,00 2013 -0,16 

* Складено за: Коэффициент ежегодного миграционного прироста населения (% в год),            
1950–2011 // Демоскоп-Weekly [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://demoscope.ru/weekly/app/ 
app4004.php. 

 

Після Другої світової війни обсяги внутрішньодержавної міграції населення в 
Болгарії були більшими, ніж в інших країнах ЦСЄ унаслідок більш швидких темпів 
урбанізації. З 1965 р. до 1975 р. кількість внутрішніх мігрантів на 1000 жителів 
збільшилася з 14 до 24 осіб, а надалі стала зменшуватися [9]. Так, за період              
2001–2011 рр. 379 тис. жителів Болгарії змінили місце проживання. Із них 64,5 % 
переїхали на нове місце проживання за межі своєї області. У 2013 р. внутрішніми 
міграціями були охоплені 86,4 тис. осіб. Серед внутрішніх мігрантів переважали 
жінки (54,8 %) й особи віком від 20 до 39 років (35,2 %) [8]. У структурі 
внутрішньодержавних міграцій у 2013 р. переважали міграційні потоки між містами 
(45,5 %). На другому місці перебували міграції з міст у сільську місцевість (23,5 %), 

http://demoscope.ru/
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на третьому – міграції з сіл у міста (21,6 %) й на останньому – потоки між сільськими 
поселеннями (9,4 %). 

Внутрішні міграції населення разом із зовнішніми формують загальні обсяги 
механічного приросту населення регіонів Болгарії. У 2013 р. позитивний механічний 
приріст населення у розрахунку на 1000 жителів був у семи областях, де розміщені 
найбільші міста країни:  Софія (столиця) – 7,1 ‰, Варненській (3,8 ‰), Бургаській  
(3,7 ‰), Пловдівській (3,1 ‰), Старозагорській і Шуменській (по 0,4 ‰) та Русенській 
(0,2 ‰). У 21 області механічний приріст населення був від’ємним. Найбільше 
від’ємне значення загального міграційного (механічного) відтоку населення було в 
Смолянській (-15,0 ‰), Кюстендільській (-7,7 ‰) і Врацькій (-7,5 ‰) областях [8]. 

Процеси природного відтворення й механічного руху населення значно 
вплинули на статевовікову структуру населення, яке через депопуляційні процеси 
старіє. У статевовіковій структурі населення Болгарії домінує жіноче населення        
(51,4 %). Цей процес почався ще з 1956 р. На 100 чоловіків у 2013 р. припадало         
106 жінок. У статевовіковій піраміді населення помітні значні диспропорції, пов’язані 
з від’ємним природним і механічним приростом населення в останні 20 років. Якщо 
серед чоловічого населення домінує група осіб віком 35–39 років, то серед жіночого 
населення – вікова група осіб пенсійного віку (60–64 роки). У вікових групах старше 
65 років значне переважання жіночого населення над чоловічим, що пов’язано з 
меншою середньою тривалістю життя чоловіків і наслідками Другої світової війни.   

У віковій структурі населення країни нині відбуваються деструктивні процеси, 
які свідчать про посилення процесів демографічного старіння болгарської нації. 
Негативною тенденцією є зменшення частки молодого населення (до 15 років) і 
збільшення частки осіб старше 65 років. Якщо у 2001 р. частка осіб старше  65 років 
становила 16,8 %, то, за переписом 2011 р., вона зросла до 18,5 %. У 2013 р. вона 
стала ще більшою – 19,6 %, що  на 1,4 % більше ніж у середньому в ЄС-28. Процес 
старіння більш виражений у жінок, ніж серед чоловіків. Частка жінок у віці старше            
65 років у 2013 р. становила 22,7 %, тоді як у чоловіків – 16,3 %. Це відмінність 
пов'язана з більш високою смертністю серед чоловіків і, відповідно, як наслідок 
їхньої низької середньої тривалості життя. Середній вік населення Болгарії 
збільшився з 40,4 років у 2001 р. до 43,0 років у 2013 р.  

Водночас особи, які не досягли 15-річного віку у 2001 р. складали 15,3 %, а в 
2011 р. їх частка зменшилася до 13,2 %. У 2013 р. ця частка дещо зросла й 
становила 13,7 %. Серед країн – членів ЄС Болгарія за цим показником 
випереджала тільки ФРН, тоді як в Ірландії він становив 21,9 % (найвищий показник 
у Європі). У просторовому розподілі молодого населення Болгарії помітні значні 
диспропорції. Найвищі частки молодого населення зафіксовані в Слівенській                
(17,8 %) і Бургаській (15,1 %) областях. У 14 областях ця частка була нижчою за 
загальнодержавний показник, а найнижчою – в Габровській області (11,4 %).  

Незважаючи на депопуляцію та старіння населення, в Болгарії залишається 
досить високою частка осіб віком 15–64 років, серед яких домінує працездатне 
населення. Частка осіб працездатного населення загалом має тенденція до 
незначного зменшення. Якщо у 2011 р. вона становила 62,2 % від усього населення 
країни, то у 2013 р. – 61,7 %, або 4472 тис. осіб. Серед них переважають чоловіки  
(52 %). Більшість населення працездатного віку проживає в містах (75,8 % за 
даними перепису 2011 р.), тоді як у селах зосереджена усього четверта частина 
через значну депопуляцію й старіння сільського населення країни [11]. Відтворення 
працездатного населення характеризується коефіцієнтом демографічного 
заміщення, який показує співвідношення між кількістю осіб, які вступають у 
працездатний вік (15–19 років) і виходять із працездатного віку (60–64 років). Якщо у 
2001 р. на 100 осіб похилого віку, які мають виходити на пенсію, припадало                     
124 особи молодого віку, то у 2013 р. цей показник становив усього 62 осіб через 
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низькі показники народжуваності населення в кінці 1990-х рр. Така тенденція 
засвідчує наявність значних проблем у відтворенні працездатного населення 
Болгарії, що в перспективі приведе до проблеми нестачі трудових ресурсів у країні.  

Середня тривалість життя населення в Болгарії має загальну тенденцію до 
збільшення. Якщо у 1990–1992 рр. середня тривалість життя всього населення 
становила 70,9 років (чоловіків – 67,6 років, жінок – 74,4 років), то у 2011–2013 рр. 
вона збільшилася до 74,5 років. Це помітно менше, ніж у середньому в ЄС-28              
(80,3 років). Болгарія в ЄС випереджає тільки Литву й Латвію за цим показником, 
значно поступаючись високорозвинутим країнам Європи. Нині жінки в середньому 
проживають 78,0 років, а чоловіки – 71,0 років. Середня тривалість життя міського 
населення становить 75,3 років, тоді як у сільській місцевості 72,6 років [8].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сучасна 
демографічна ситуація в Болгаріє є дуже складною, оскільки країна має одні з 
найгірших показників відтворення населення серед держав світу. Демографічні 
втрати населення й старіння болгарської нації змушують владні структури Болгарії 
приділяти значну увагу демографічній політиці, спрямованій на взаємодію різних 
міністерств і відомств. Демографічну ситуацію різко змінити не можна, проте слід 
прийняти рішення щодо стабілізації чисельності населення. Для цього уряд країни 
намагається зосередити увагу на зниженні дитячої смертності (в Болгарії вона одна 
із найвищих у Європі), боротьбі з неграмотністю й абортами, а також прийняти 
заходи щодо зменшення еміграційного відтоку населення. Держава повинна 
забезпечити підвищення життєвого рівня населення (в Болгарії найнижча середня 
заробітна плата в ЄС), посилити мотиви для створення сімей і збільшення рівня 
народжуваності населення. Актуальним питанням залишається проблема 
заохочення створення великих сімей та надання їм соціальної допомоги у вихованні 
дітей. Нині в країні сім’ям із трьома дітьми й більше надається 16 видів державної 
допомоги. Абсолютна більшість державних витрат на цю допомогу припадає на 
багатодітні циганські сім’ї, де більшість членів є непрацюючими. В Болгарії нині 
функціонує Центр демографічної політики, який піднімає питання перед урядом 
щодо дискримінації освіти й працюючих людей на користь неосвічених і 
непрацюючих, проти фактичної «циганізації» суспільства, проти регіональної 
нерівності тощо [1]. Центр пропонує створити Регіональну програму підтримки 
Північної Болгарії й прикордонних районів, а також Програму заохочення 
народжуваності, материнства та сімейності болгарського середнього класу.      

Перспективи подальших досліджень пов’язані з детальнішим аналізом 
демографічної ситуації в областях Болгарії, виявленням причин наявності 
демографічних проблем і регіональних диспропорцій у процесах відтворення 
населення країни.   
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Актуальність дослідження. У сучасному глобалізованому світі міграції 
населення (під якими розуміють територіальні переміщення осіб, пов'язані з 
перетином як зовнішніх, так і внутрішніх меж адміністративно-територіальних 
утворень із метою зміни місця проживання або тимчасового перебування на 
території для трудової або іншої діяльності незалежно від того, під впливом яких 
чинників воно відбувається) впливають на розвиток політичної, економічної, 
соціальної, демографічної ситуації в країні чи регіоні й є вагомими чинниками 
формування національних і регіональних ринків праці. У зв'язку з цим держава 
повинна чітко визначити свою міграційну політику, яка б дозволила не тільки 
успішно справлятися з повсякденними проблемами міграції, а й впливати на 
причини, що породжують її. 

У більшості країн міграційна політика зводиться до оптимізації структури 
імміграції, обмеження небажаної імміграції й достатньо селективного розширення 
прийому іноземного населення з насамперед економічних і демографічних 
міркувань. Досвід регулювання імміграції та досвід удосконалення імміграційної 
політики мають країни ЄС загалом, а Іспанія, як представник цієї спільноти, зокрема. 
З огляду на це, метою нашого дослідження є аналіз особливостей імміграційної 
політики Іспанії, а зокрема однієї з її складових частин – політики возз’єднання 
сімей. Для досягнення поставленої мети нами розв’язувалися такі завдання: 
розкрити поняття та ключові моменти імміграційної політики; проаналізувати 
політику возз’єднання сімей як складову частину регулювання імміграції в Іспанії; 
розкрити особливості процедури возз’єднання сімей. 

Виклад основного матеріалу. Імміграційна політика переважної більшості 
країн спрямована на те, щоб змінити чисельність, склад, напрям руху й розселення 
мігрантів, вплинути на їхню інтеграцію та демографічні показники. Подібні цілі 
імміграційної політики характерні для всіх європейських країн. Так, країни ЄС 
головні завдання своїх імміграційних політик розглядають у таких площинах: 

1) підтримка економічного зростання та добробуту за рахунок імміграції; 
міграція виступає як один із способів вирішення демографічної кризи й одне з 
потенційних джерел економічного розвитку за рахунок інтелектуального внеску 
висококваліфікованих працівників і задоволення тимчасових потреб економіки в 
некваліфікованій робочій силі; 

2) гарантування безпеки громадян суспільства прийому мігрантів за рахунок 
відмови в доступі на територію «небажаних транснаціональних акторів» (мова 
насамперед йде про боротьбу з нелегальною імміграцією, транснаціональною 
злочинністю і тероризмом) [2, c. 169–170]. 

Імміграційна політика характеризується такими ключовими моментами: 
– заохочення бізнес-імміграції; 
– залучення тимчасових іноземних працівників; 
– раціоналізація прийому членів сімей, які возз'єднуються; 
– обмеження в наданні притулку; 
– боротьба з нелегальною імміграцією. 
Возз’єднання сімей – один із ключових моментів імміграційної політики в 

Іспанії. В умовах зростання ролі іммігрантських спільнот у житті цієї країни воно 
розглядається як ефективний механізм інтеграції іноземців у нове суспільство. 
Проте процедура возз’єднання сімей в Іспанії – це питання, що вимагає поглибленої 
підготовки. Тому потрібно ретельно вивчити всі вимоги іспанського законодавства й 
перелік документів, щоб здійснити цей процес легально. 

Якщо Ви є резидентом Іспанії, ви маєте право просити возз’єднання сім’ї та 
привезти членів своєї сім’ї в країну. Для цього необхідно виконати такі вимоги 
закону:  
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– прожити на іспанській території не менше одного року, після цього подати 
документи на продовження терміну й отримати схвалення на проживання ще одного 
року в Іспанії; 

– підтвердити те, що Ви забезпечені житлом; 
– підтвердити, що у Вас є достатня кількість фінансових засобів, що дають 

змогу оплачувати не тільки всі Ваші витрати, а й тих членів сім’ї, з якими Ви хочете 
возз’єднатися; 

– возз’єднуватися можна не з усіма родичами, а тільки з членами сім’ї [4].  
Якщо Ви перебуваєте в офіційно зареєстрованому шлюбі, то возз’єднання 

можна провести з чоловіком (жінкою). 
Також закон дозволяє возз’єднання як зі своїми дітьми, так і з дітьми дружини 

(чоловіка), навіть з усиновленими, але тільки в тому випадку, якщо їм немає ще           
18 років або вони потребують опіки. Обов’язковою умовою є те, щоб діти ще не були 
в шлюбі. 

Якщо у Вас або у чоловіка (жінки) є батьки, що знаходяться під опікою, то з 
ними також можливий процес возз’єднання [3]. 

Ще один спосіб клопотати про возз’єднання – випадки, коли у Вас на утриманні 
перебувають неповнолітні діти, батьки-пенсіонери або інваліди. 

Список документів, необхідних для возз’єднання родини в Іспанії:  
‒ заява. Наспмперед необхідно подати заяву, на підставі якої буде дано дозвіл 

на отримання резиденції, тобто дозвіл на проживання, завдяки чому й відбудеться 
возз’єднання сім’ї на території Іспанії. Причому на кожного члена сім’ї, з ким Ви 
бажаєте разом проживати на території країни, доведеться писати окрему заяву. Вже 
після отримання дозволу Вашим родичам буде необхідно відвідати посольство 
Іспанії в країні їх проживання та отримати візи. Безпосередньо заяву Ви можете 
подати в Офісі у Справах Іноземців; 

– документи, що підтверджують родинні зв’язки. Крім заяви, також буде 
необхідно подати пакет документів, що включає в себе підтвердження родинних 
зв’язків, вік, Ваш легальний та економічний зв’язок із родичами, свідоцтво про 
шлюб, за наявності дітей – свідоцтво про народження на кожну дитину; 

‒ Ваш паспорт і вид на проживання. Паспорт потрібен разом із його копією, 
причому паспорт не повинен бути прострочений. Втім, як і Ваш вид на проживання. 
У тому випадку, якщо на момент подачі заяви новий дозвіл на проживання 
перебуває в процесі оформлення, то необхідно подбати про наявність позначки, що 
підтверджує той факт, що Ви вже подали заяву на продовження дозволу на 
проживання та роботу в Іспанії; 

– документи, що підтверджують Вашу можливість утримувати сім’ю в Іспанії; 
Обов’язковим є підтвердження економічної спроможності для утримання сім’ї. До 
всього іншого, якщо Ви перебуваєте в шлюбі й возз’єднання відбувається з 
чоловіком або дружиною, то від Вас потрібна ще й заява про те, що Ви не 
проживаєте з ким-небудь ще [1]. 

Якщо всі необхідні документи Вами зібрані й подані в Офіс зі Справ Іноземців, 
Вашим родичам, з якими Ви бажаєте возз’єднатися, слід звернутися за спеціальною 
візою по возз’єднанню сім’ї, в іспанське посольство, представивши акредитивний 
звіт про подані Вами документи, що підтверджують, що у Вас є всі умови, що 
дозволяють зробити возз’єднання сім’ї, а також надати документ, що підтверджує 
те, що у Вас є як мінімум другий дозвіл на проживання в Іспанії [5]. 

Візу на возз’єднання родини в Іспанії можна отримати тільки за межами Іспанії. 
Варто звернути особливу увагу на те, що якщо член родини перебуває нелегально на 
території Іспанії, то він не зможе возз’єднатися з Вами, так як факт нелегального 
перебування є вагомою причиною для відмови у возз’єднанні. Тому родичу слід виїхати 
в країну свого легального проживання й, отримавши там візу, повернутися заново [6]. 
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Висновки. Імміграційна політика Іспанії характеризується такими ключовими 
моментами: заохоченням бізнес-імміграції; залучення тимчасових іноземних 
працівників; раціоналізація прийому членів сімей, що возз’єднуються; обмеження в 
надані притулку; боротьба з нелегальною міграцією. Возз’єднання сімей в Іспанії є 
одним із ключових моментів імміграційної політики. В умовах зростання ролі 
іммігрантської спільноти воно розглядається як ефективний механізм сприяння 
інтеграції іноземців у нове суспільство. Проте Іспанія, як і більшість інших країн, 
проявляє жорсткість і селективність під час надання мігрантам такої можливості, про 
що свідчить процедура возз’єднання сімей. 
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Femiak S. V. The Immigration Programs of Modern Federal Republic of Germany. The 
features of the Policy of Federal Republic of Germany on regulating of the immigration flows are 
determined. The basic programs for the foreigners in the field of immigration policy are analyzed. 
The methods of moving of the citizens of other countries to Germany are reviewed. 
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immigration policy. 

 
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства 

спостерігається зростання взаємозалежності між країнами, а тому важливого 
значення набуває питання міграції населення. Основною причиною міграційних 
процесів є загальносвітова тенденція переміщення інформації, робочої сили, 
капіталу. Здебільшого вони відбуваються серед високорозвинених країн світу. 
Однією із найпривабливіших країн для іммігрантів є Федеративна Республіка 
Німеччина, куди люди мігрують для пошуку роботи й житла, можливостей 
професійного росту, для гарантування соціальної безпеки. Крім цього, у Німеччині 
існує низка програм, які спрощують умови переїзду іноземців до країни. Тому 
вивчення особливостей імміграційної політики ФРН є важливим аспектом для 
подальшого прогнозування можливих міграційних потоків, а також для регулювання 
міграційних процесів усередині країни. 

Метою наукового дослідження є вивчення особливостей імміграційної політики 
ФРН та регулювання міграційних потоків, аналіз способів переїзду іноземців до 
Німеччини, а також розгляд основних програм для іммігрантів. 

Реалізація поставленої мети зумовила розвʼязання таких завдань: 

 визначити особливості політики ФРН щодо регулювання імміграційних 
потоків; 

 проаналізувати основні програми для іноземців у сфері імміграційної 
політики; 

 розглянути способи переїзду громадян інших країн до Німеччини. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Сьогодні Німеччина є однією з країн, де найбільш поширені 
імміграційні процеси. Це пояснюється не лише входженням її до Європейського 
Союзу, а й високим рівнем її економічного розвитку, можливістю працевлаштування, 
навчання та іншими факторами. Регулювання імміграційних потоків є важливою 
складовою частиною соціальної політики ФРН.  

Найважливішу групу документів, яка регулює міграцію, становлять національні 
законодавчі акти ФРН, котрі слугують нормативно-правовою базою німецької 
імміграційної політики. Серед них такі основоположні документи, як Конституція 
ФРН (1949 р.), Закон «Про громадянство ФРН» (1999 р.), Закон «Про права 
іноземців» (2000 р.) та Закон «Про імміграцію» (2005 р.). Саме Законом «Про 
імміграцію» вперше було чітко врегульовано питання міграції іноземців, які 
займаються самостійною трудовою діяльністю [1]. 

Серед усіх країн-членів ЄС Німеччина вважається найпривабливішою ціллю 
для мігрантів. Протягом останніх років спостерігається зростання імміграційних 
потоків до країни. Переважно сюди прибувають мігранти з країн Європи. Найбільше 
мігрантів прибуває до ФРН з Польщі, Румунії, Італії та Болгарії, дещо менше – це 
громадяни Угорщини, Іспанії та Греції. Така тенденція зростання кількості 
іммігрантів існує з багатьох причин, основними з яких є: 

 Німеччина є економічно розвиненою державою; 

 у країні порівняно гнучка система оподаткування, досить проста процедура 
реєстрації підприємств і несуворі вимоги до їх діяльності; 

 Німеччина надає багато можливостей отримати вищу освіту [2].  
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Проте Німеччина практикує введення фінансового обмеження. Насамперед 
приймаються іммігранти, готові інвестувати в економіку приймаючої країни 
визначену суму грошей і створити певну кількість робочих місць. Щодо прийняття 
нелегальних мігрантів, то для роботодавців, які незаконно використовують іноземну 
робочу силу, діє система санкцій (депортація нелегалів, тобто повернення на 
батьківщину, позбавлення волі, штрафи тощо). Крім цього, розроблюються 
програми щодо стимулювання рееміграції, тобто повернення іноземних робітників 
на батьківщину (програми матеріальної компенсації, професійної підготовки, 
економічної допомоги регіонам масової еміграції тощо) [5]. 

Існують різні офіційні способи переїзду іноземців до ФРН, які хочуть жити й 
працювати в цій країні. Зокрема Німеччина пропонує програму Blue Card. Ця програма 
була запущена у Німеччині з 2012 р. й є одним із найбільш ефективних способів 
переїзду висококваліфікованих фахівців. Суть програми полягає в тому, що працівник і 
його сім'я отримують необмежене право на проживання та роботу в Німеччині, якщо 
дотримуються лише двох умов: 1) людина має вищу освіту; 2) має запрошення від 
будь-якого роботодавця Німеччини з зарплатою понад 38 тис. євро на рік. Цього 
достатньо для отримання робочої візи. При цьому автоматично візу отримують також 
усі члени сім'ї (дружинайі неповнолітні діти) працівника. Важливо відзначити, що багато 
професій у Німеччині поділяються на регламентовані та нерегламентовані. 
Представники першої категорії (наприклад, лікарі) зобов'язані підтвердити свою 
кваліфікацію для роботи в Німеччині та скласти додаткові іспити (це, очевидно, логічно, 
оскільки від працівників таких професій може залежати життя людей). Представники 
другої категорії (наприклад, інженери) від такої перевірки звільнені [4].  

Якщо претендент немає вищої освіти або його зарплата не досягає 
необхідного для Blue Card рівня, то є можливість подати документи на робочу візу, 
однак у цьому випадку перевіряється місцевий ринок праці та існує ймовірність 
відмови. Якщо претендент отримує візу, то право на в'їзд також дається членам 
його сім'ї (чоловікові/дружині, якщо шлюбу більше 3-х років, та неповнолітнім дітям). 

Ще одним способом іммігрувати до ФРН є отримання візи для пошуку роботи. 
Якщо людина ще не знайшла роботу, але хоче шукати її на території Німеччини, є 
можливість отримати візу на півроку. Умовами для отримання візи є вища освіта й 
підтвердження наявності суми грошей на півроку проживання в Німеччині 
(приблизно з розрахунку 1000 євро в місяць; бажано мати виписку з рахунку, 
відкритого в німецькому банку). Якщо людина знайде роботу, то, не виїжджаючи з 
країни, вона може оформити робочу візу й приступити до роботи. 

Бізнес-еміграція є також одним із найбільш поширених шляхів імміграції. Якщо 
у людини є досвід ведення своєї справи, вона може спробувати створити свій бізнес 
у Німеччині. Яких-небудь формальних вимог до статутного капіталу або кількості 
працівників немає, проте необхідно представити бізнес-план, що доводить 
прибутковість можливого проекту та його користь для життя й економіки обраного 
німецького регіону. Зрозуміло, у бізнесмена також повинно бути достатньо коштів 
для реалізації свого плану. 

Крім вищеназваних, існують також способи переселення для корінних німців та 
переселення по єврейській лінії. Якщо хоча б один із батьків є німцем (з 
документальним підтвердженням своєї національності, наприклад, у свідоцтві про 
народження, виданому в часи СРСР) і є сертифікат про знання німецької мови хоча 
б на базовому рівні (такі сертифікати можна отримати в інституті Гете), то у людини 
є можливість отримати громадянство Німеччини як пізній переселенець. Якщо 
претендент отримує візу, то право на в'їзд також надається членам його сім'ї [3]. 

Щодо переселення по єврейській лінії, то тут діє принцип, аналогічний 
попередньому пункту, але додається пункт віросповідання. Якщо людина може 
довести єврейське походження хоча б по одному з батьків, має довідку з іудейської 
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громади про віросповідання й може підтвердити знання німецької мови, то у нього є 
шанс на отримання німецького громадянства по лінії єврейської еміграції. Однак 
порівняно з попереднім пунктом, процес тут більш складний – враховуються 
додаткові чинники (так званий «прогноз інтеграції в німецьке товариство»), що 
включає в себе вік, рівень знання мови, сімейний стан, наявність вищої освіти тощо. 
Як і в попередньому пункті, якщо іноземець отримує візу, то право на в'їзд також 
надається членам його сім'ї [4]. 

Іммігрувати до ФРН також можна шляхом так званого возз'єднання сім'ї. 
Дружина може переїхати до чоловіка, якщо він проживає в Німеччині (і навпаки), 
діти можуть переїхати до батьків, якщо вони неповнолітні. Для дорослих дітей 
(старше 18 років) цей процес вже неможливий, також цей пункт не поширюється на 
більш далеких родичів (бабусі/дідусі, дядьки/тітки тощо). 

Одним із способів переїзду є навчання у Німеччині. Після закінчення школи 
будь-який абітурієнт може отримати тимчасову візу для навчання в університеті. 
Однак шкільна освіта в Німеччині 12-річна, тому потрібно, щоб кількість навчальних 
годин відповідала німецькій, й їхати навчатись у Німеччину, можливо, доведеться 
після закінчення першого курсу інституту чи університету у своїй країні. Також 
потрібно довести наявність засобів для існування на термін навчання (наприклад, 
випискою з банківського рахунку). 

Існує також така програма, як віза для вивчення німецької мови. Якщо є 
бажання вивчати німецьку мову на території Німеччини та є наявність засобів для 
існування (бажано виписка з рахунку, відкритого в німецькому банку), то є 
можливість отримати візу на півроку для проходження мовних курсів. 

Можливим способом мігрувати до ФРН є купівля житла. Купити квартиру чи 
будинок у Німеччині може будь-який іноземець. Можлива навіть здача такої 
квартири в оренду та отримання прибутку (але зі сплатою податків). Однак 
наявність квартири в Німеччині не дає право на отримання виду на проживання або 
якоїсь пільги для отримання віз. У той же час людина може проживати в Німеччині 
до 90 днів протягом півроку за звичайною туристичною візою [5]. 

Висновки. Отже, Німеччина є однією з європейських країн, яка приваблює 
іммігрантів багатьма факторами: по-перше, це економічно високорозвинута 
держава, яка є членом Європейського Союзу; по-друге, в країні є багато 
можливостей працевлаштування та отримання освіти; по-третє, у ФРН діє багато 
програм для іноземців, які  створюють умови для їх імміграції. Найпоширенішою та 
найефективнішою програмою для висококваліфікованих фахівців є Blue Card. Крім 
цього можливим є отримання різного роду віз (візи на навчання, робочої візи, візи 
для вивчення німецької мови та ін.), а також існують способи переселення для 
корінних німців та переселення по єврейській лінії. Усі візові програми Німеччини 
розраховані на запрошення в країну економічно активних людей, які здатні принести 
своєю роботою користь як собі, так і державі. 

 
Джерела та література 

 
1. Гончаренко Р. Нові правила для іммігрантів / Р. Гончаренко [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://www.dw.de/нові-правила-для-іммігрантів/a-2467239 
2. Federal Statistical Office of Germany [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.destatis.de/basis /e/bevoe/ bev_tab7.htm 
3. Geddes A. Immigration and European Integration. Toward fortress Europe / A. Geddes. –  

Manchester : Manchester University Press, 2010. – P. 1–17. 
4. Germany Top Migration Land After U.S. in New OECD Ranking [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу :  http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Germany 
5. Taran P. Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated 

approach / P. Taran // Council of Europe Publishing. – 2009. – 83 p. 

http://www.dw.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%96%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/a-2467239
http://www.destatis/


 93 

УДК 911.3:343.923   Л. І. Котик – асистент кафедри 
економічної і соціальної географії 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка; 
Ю. Я. Смоляк – студентка ІІІ курсу 
географічного факультету Львівського 
національного університету імені  
Івана Франка 

 

Географія злочинності держав світу 
 

 Роботу виконана на кафедрі економічної  
і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка 

 
Обґрунтовано актуальність дослідження злочинності у світі. Узагальнено 

напрацювання міжнародних інституцій із вивчення злочинності та внесок українських учених 
у дослідження злочинності на глобальному рівні. Проаналізовано особливості розвитку 
злочинності на глобальному, макрорегіональному (географічний світ) та локальному (окремі 
держави) рівнях. Укладено типологію держав світу за індексом злочинності. Звернуто увагу 
на функціонування організованої злочинності у світі. 
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organized crime in the world. 
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Актуальність теми дослідження. В умовах соціально-економічної 

глобалізації, повсюдної комп’ютеризації, переході до інформаційної стадії розвитку 
людської цивілізації зростає актуальність та часовість вивчення та усестороннього 
дослідження негативних аспектів функціонування суспільства. Одним із них є 
злочинність, яка набула особливих форм на початку ХХІ ст. (тероризм, корупція), 
ґрунтовно інтегрувалася у світові мережеві та транснаціональні бізнес-структури 
(мафія) і перебуває на вістрі науково-технічного прогресу (кіберзлочинність, 
інформаційний шпіонаж) тощо. На сьогодні на глобальному рівні злочинність 
розглядають як одну з глобальних соціально-економічних проблем людства на рівні 
з сировинною, енергетичною, демографічною, продовольчою проблемами. На 
регіональному рівні її вважають суттєвою деструктивною силою подолання 
відсталості, бідності, периферійності розвитку окремих територій / регіонів. 

Мета та завдання дослідження. Узагальнення напрацювань провідних 
світових інституцій з дослідження злочинності, аналіз територіальних відмінностей 
розвитку злочинності за макрорегіонами світу, укладання типології держав світу за 
індексом злочинності, характеристика діяльності наймасштабніших злочинних 
формувань глобального типу (транснаціональна злочинність). 

Основні результати дослідження. Злочинність – це сукупність усіх злочинів, 
вчинених на певній територій упродовж деякого періоду [2]. Проблеми злочинності 
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активно вивчають у сфері міжнародних відносин, юриспруденції, соціології, 
політології, конфліктології, національної безпеки тощо. Напрацювання у цих сферах 
сприяли формуванню на міжнародному рівні правових основ оцінки антисоціальних 
дій, як злочинів (Гаазька конвенція (1970); Конвенція ООН про транснаціональну 
організовану злочинність (2000); Конвенція про кіберзлочинність (2001)); укладанню 
типології злочинів, насамперед міжнародних злочинів, які загрожують миру й безпеці 
людства (Конвенція про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього (1948), 
Конвенція про співробітництво у боротьбі з міжнародними злочинами (1991), Кодекс 
злочинів проти миру і безпеки людства (1996)); посиленню співробітництва між 
державами світу у сфері попередження та подолання злочинності (Європейська 
конвенція про видачу правопорушників (1957), Європейська конвенція про взаємну 
допомогу в кримінальних справах (1959), Конвенція про правову допомогу і правові 
відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (1993), Європейська 
конвенція про боротьбу з тероризмом (2002)). 

Поточну ситуацію з моніторингу злочинності у світі здійснюють інституції у 
структурі ООН (Рада Безпеки ООН, Економічна і Соціальна Рада ООН, Комісія ООН 
з наркотиків та злочинності), організації з безпеки США (Центральне розвідувальне 
управління), недержавні міжнародні організації («Numbeo», «Transparency 
International») (табл. 1). 

У географії проблеми злочинності досліджує галузева дисципліна соціальної 
географії (за класифікацією суспільно-географічних дисциплін проф. О. Шаблія, 
2001) – географія соціальних негараздів, яка вивчає геопросторову організацію 
тіньових сторін життя суспільства [5]. Вперше на доцільність вивчення 
злочинності на глобальному рівні в українській суспільній географії звернуто увагу в 
праці «Вступ до соціальної географії» (А. Голиков, Я. Олійник, А. Степаненко; 1996) і 
розглянуто проблему глобальної злочинності: «злочинність, тероризм, наркотизм, 
та інші антисуспільні явища викликають глибоку корозію всього механізму 
суспільного розвитку» [4, с. 306‒307]. Вчені звернули увагу на проблеми 
транснаціоналізації злочинності, загального збільшення числа злочинів у світі – в 
середньому на 5 % щороку, появи нового виду злочинності – електронна 
(кібернетична) злочинність. Пізніше окремі аспекти поширення злочинності у світі 
розглянули у своїх працях професор О. Шаблій (злочини тоталітарної системи проти 
людства, корупція, групова злочинність) [5], професор Л. Шевчук (становлення 
кібернетичної (електронної) злочинності) [6]. Значне місце картографічній продукції з 
глобальної злочинності присвячено в праці «Глобальні проблеми світу: атлас»: 
розділ «Протидія корупції» [3]. 

На сьогодні більшість авторів сходяться до думки, що визначальними 
чинниками, які впливають на розвиток злочинності на глобальному рівні є: рівень 
соціально-економічного розвитку держав світу [1; 4; 5; 6; 7; 8; 11], якість життя 
людей [3; 4], рівень безробіття [3; 4; 6], рівень освіченості населення [5; 6], рівень 
релігійності населення [6], рівень політичної стабільності держави та здатності 
гарантувати права громадян [7; 8; 11], кваліфікація контролюючих органів (поліція, 
служба безпеки) [7; 8; 11] тощо. Водночас суттєвим фактором, що стимулює 
зростання злочинності у світ на сьогодні є повсюдна комп’ютеризація, яка формує 
новий вид злочинності ‒ кіберзлочинність (рис. 1). 

Розвиток злочинності суттєво різниться за регіонами світу: найбільший 
показник умисних вбивств фіксується в регіонах із нижче середнього та найнижчими 
соціально-економічними показниками розвитку держав світу – Середня Америка, 
Південна Америка та Африканська Субсахара, де він в чотири-п’ять разів 
перевищує показник європейських держав (2,3 умисних вбивств на 
100 000 населення) та в десять-двадцять разів показник Австралії та Нової Зеландії 
(1,0 умисних вбивств на 100 000 населення) (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Діяльність інституцій з моніторингу злочинності у світі 

 

Організація 

Рік 
засну-
вання 
органі-

зації 

Аналітичний  
звіт 

Показники 

Періо-
дич-
ність 
публі-
кації  

Підрозділи, програми у структурі ООН 

Програма 
розвитку ООН 
(United Nations 
Development 
Programme) 

1946 «Звіт про людський 
розвиток» («Human 
Development 
Report») 

Рівень особистої безпеки; 
рівень смертності від 
наркоманії 

Щороку 

Комісія з 
попередження 
злочинності та 
кримінального 
правосуддя ООН 
(Commission on 
Crime Prevention 
and Criminal 
Justice UN) 

1992 «Аналітичний звіт 
Комісії з 
попередження 
злочинності та 
кримінальному 
правосуддю» 
(«Analytical Review 
Commission on 
Crime Prevention 
and Criminal Justice 
UN») 

Рівень вбивств за суб-
регіонами, у т. ч. у 
динаміці від 1955 р.; 
частка вбивств, які 
здійснюються бандами; 
кількість працівників 
правопорядку в розра-
хунку на 100 000 меш-
канців; кількість осіб, які 
засуджені в розрахунку на 
100 000 мешканців; 
кількість ув’язнених і т. д. 

Щороку 

Комісія ООН з 
Наркотиків та 
Злочинності 
(United Nations 
Office on Drugs 
and Crime 
(UNODC)) 

1997 «Міжнародна 
статистика злочин-
ності та 
правосуддя» 
(«International 
Statistics on Crime 
and Justice») 

Тренд міжнародної 
організованої 
злочинності; тренд 
злочинності у сфері 
наркотиків 

Щороку 

Інші інституції 

Книга фактів ЦРУ  
(The World 
Factbok) 

1962 «Свідоцтво про 
міжнародну 
організовану 
злочинність» 
(«Testimony on 
International 
Organized Crime») 

Динаміка розвитку 
міжнародної злочинності; 
характеристика діяль-
ності окремих злочинних 
угрупувань; виклики та 
загрози для глобальної / 
регіональної безпеки 

Щороку 

Європейський 
інститут з попере-
дження злочин-
ності та боротьби 
з нею (Europian 
Insti-tute for Crime 
Prevention and 
Control) 

1981 «Доповідь про 
навмисні вбивства» 
(«Global Stady on 
Homicide», доповідь 
готується сумісно з 
UNODC) 

Динаміка кількості 
навмисних вбивств; 
розподіл навмисних 
вбивств за статтю, віком; 
структура навмисних 
вбивств за 
макрорегіонами світу за 
засобами здійснення 

Щороку 

«Transparency 
International» 

1993 «Барометр глоба-
льної корупції» 
(«Global Corruption 
Barometer: Report») 

Індекс сприйняття 
корупції (Corruption 
Perceptions Index) 

Щороку 

Numbeo 2009 «Numbeo» ‒ 

глобальна он-лайн 
база 

Індекс злочинності (Crime 
Index, 2011), Індекс без-
пеки (Safety Index, 2011) 

Щороку 

* Складено за: [3; 8; 11; 12]. 
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Таблиця 2 
Головні показники розвитку злочинності  

за географічними світами в 2012 р.* 
 

Географічні світи 

Умисні 
вбивства, 

вбивств на 
100 000 осіб 

Зґвалтування, 
випадків на 
100 000 осіб 

Ув’язнених,  
осіб на 

100 000 жителів 

Європа 2,3 8,5 135 

Російський світ 4,4 1,5 265 

Північна Америка 7,8 32,1 443 

Середня Америка 20,6 22,0 339 

Південна Америка 15,9 17,2 210 

Північна Африка/Південно-Західна Азія 3,4 3,6 153 

Африканська Субсахара 11,5 30,9 120 

Південна Азія 3,7 4,5 105 

Східна Азія 2,8 9,0 176 

Південно-Східна Азія 4,9 5,8 142 

Австралія 1,0 27,2 158 

Тихоокеанський світ 3,8 11,0 164 
Примітка: Для укладанні таблиці використано підхід розподілу держав світу за географічними 

світами американських авторів Г. де Блія, П. Муллера («Географія : світи, реґіони, концепти», 2004). 
** Складено за: [9; 10; 12]. 

Найвищі показники зґвалтувань фіксуються в Північній Америці, де вони в 
чотири рази перевищують дані держав Європейського світу (32,1 та 8,5 зґвалтувань 
на 100 000 осіб, відповідно). Водночас низькі офіційні статистичні показники 
зґвалтувань, які зафіксовані в державах Російського світу (1,5)  необхідно  брати  під 
сумнів: переважна більшість випадків зґвалтувань у державах цього регіону не 
фіксується із-за слабкості та недосконалості розвитку системи гарантування 
повсякденної безпеки населення (поліції), її корумпованості [8; 12]. Низький 
показник зґвалтувань у державах Північної Африка та Південно-Західної Африки 
зумовлений високим рівнем релігійності населення цього регіону, суворим 
дотриманням законів ісламу, страхом смертної кари за вчинення зґвалтування та 
небажанням повідомляти про вчинення злочину потерпілою особою через 
суспільний осуд та сором. 

Головні показники розвитку злочинності суттєво різняться на 
субмакрорегіональному рівні: з-поміж європейських держав найвищі показники 
зафіксовані (2012) у постсовєтських державах (індекс сприйняття корупції ‒ Україна; 
умисні вбивства ‒ Білорусь; зґвалтування ‒ Сербія; ув’язнені ‒ Сербія, Албанія), які 
характеризуються найнижчим у географічному світі соціально-економічним 
розвитком та високою нестабільністю політичної системи. У Російському 
географічному світі, беззаперечним лідером є Росія: характеризується найвищими 
показниками розвитку злочинності в регіоні, а за показником ув’язнених на 
100 000 осіб входить до першої десятки держав світу [12]. Держави з низьким 
соціально-економічним рівнем розвитку лідирують за показниками злочинності й в 
інших географічних світах: Руанда, Малаві (Африканська Субсахара), М’янма, 
Бруней (Південно-Східна Азія), Монголія (Східна Азія), Пакистан, Бангладеш 
(Південна Азія), Чілі, Болівія, Парагвай (Південна Америка)та ін. (табл. 3). 

Інтегральним показником, що характеризує розвиток злочинності за державами 
світу є індекс злочинності І. з. (англ. Crime Index) – показник, який оцінює рівень 
злочинності в державах та містах світу. Він розроблений аналітичною компанією 
«Numbeo doo» на показниках глобальної бази даних «Numbeo» (2011). Для 
обчислення використовують складні емпіричні розрахунки, що враховують як 
національні та ООН статистичні показники, так і результати соціологічних опитувань  
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із проблем криміногенної ситуації на територіях дослідження. Діапазон І. з. від нуля 
(0 ‒ будь-яка злочинна діяльність відсутня, абсолютна безпека) до сто                             
(100 ‒ максимально небезпечно-злочинна ситуація на території дослідження). 
Протилежний показник ‒ Індекс безпеки (Safety Index) [11]. Найнебезпечніші 
держави світу за індексом злочинності (2014 р.): Південний Судан (85,49), 
Венесуела (82,55), Папуа-Нова Гвінея (81,03), Кенія (79,05) [7]. Україна входить у 
групу держав із середнім рівнем злочинності (50,16; 54 ранг у світі). 
Найнебезпечніші регіони за індексом злочинності ‒ Південна Америка та Африка на 
Південь від Сахари, де більшість держав входить у групу з високим та вище 
середнього рівнем індексу злочинності; найбезпечніші ‒ Європа й Австралійський 
світ, де більшість держав характеризуються низьким та нижче середнього індексом 
злочинності (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Індекс злочинності держав світу в 2014 р. 

 
На сьогодні найнебезпечнішим проявом злочинності у світі є організована 

міжнародна злочинність (мафія) або як її ще називають транснаціональна 
злочинність. Її характерні ознаки: вчинення протиправних дій більше як на території 
одної держави; гнучка спеціалізація; чітка мережева організаційна структура; 
використання останніх досягнень науки та техніки, зокрема налагодження гнучкої 
організаційної та комунікаційної мереж завдяки використанню ресурсів Internet; 
оперативне реагування на зміни міжнародного законодавства; інтеграція в 
управлінські структури держав, міжнародних організацій, релігійних організацій; 
швидке реагування на суспільні виклики (безробіття, економічна криза, війна, голод, 
тощо); значна підтримка у населення певних регіонів світу через неофіційне 
фінансування соціальних проектів (Колумбія, Пакистан, Росія) тощо (табл. 4). 

Висновки. Злочинність відображає тіньові аспекти життя суспільства та 
вийшла на рівень глобальних проблем людства. Інтегральним показником, що 
характеризує держави світу за рівнем розвитку злочинності є індекс злочинності. Він 
найбільший у державах Південної Америки та державах на південь від Сахари, а 
найнижчий у країнах Європи. Найнебезпечнішим явищем сьогодення є розвиток 
організованої злочинності (мафія), яка тісно інтегрується з державними, релігійними 
структурами та ставить під загрозу подальший конструктивний розвиток держав 
світу. 
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Таблиця 4 

Характеристика найвідоміших міжнародних злочинних формувань 

 

Злочинне 
формування 

Сфера діяльності 
Організаційна 

структура 
Міжнародні зв’язки 

Кокаїнові 
картелі 

Спеціалізація на 
виробництві й 
доправленні наркотиків 
до будь-якої країни 
світу 
 

Жорстка пірамідальна 
структура, сфери 
впливу поділені 
географічно 

Штаб-квартири 
розміщені в Колумбії, 
Мексиці. Зв’язки з 
Коза-Ностра, Ла 
Коза Ностра, 
тріадами, якудза 

Тріади Наркотики, надання 
грошових позичок, 
незаконний гральний 
бізнес, рекет, внески у 
сервісний сектор, 
інвестиції у сферу 
послуг, відмивання 
«брудних» грошей, 
контроль системи 
підпільної імміграції 

Задіяно до 170 тис. 
осіб на території 
Китаю, Японії, 
Південної Кореї, 
Тайваню, Гонконгу, 
Сінгапуру. 
Пірамідальна 
структура 

Провадять активну 
діяльність в Азії, 
Європі, США. 
Головна територія 
діяльності: Гонконг, 
М’янма, Тайвань, 
Філіппіни, США 

Якудза Участь в усіх сферах 
кримінальної діяльності 
(рекет, шахрайство, 
наркоторгівля, контроль 
проституції, вироб-
ництво порнографії, 
тощо). В Азії 
спеціалізуються  
на перевезенні 
метамфетаміну 

Діє на території Японії, 
Китаю, Сінгапуру, Пів-
денної Кореї, Філіппін, 
Індонезії. Складається 
з 60 тисяч постійних 
членів і 25 тисяч 
асоційованих спів-
робітників. Вирізняє-
ться складною 
організаційною струк-
турою, яка включає 
дрібні групи й родини 

Пов’язана з 
організованою 
злочинністю США, 
Колумбії, Німеччини, 
Китаю, країн СНД 

Коза Ностра 
(Італія) 

Найвідоміша злочинна 
організація. Здійснює 
великомасштабну 
контрабанду 
наркотиків. Координує 
зусилля дрібних груп, 
допомагає їм відмивати 
«брудні» гроші. 
Використовує вима-
гання, шахрайство  
з кредитами  
і контрактами  
на громадські роботи 

Переважно 
зосереджується на 
півдні Італії. Має 
вертикальну структуру  
й налічує приблизно 
5 тисяч членів 

Базується на 
о. Сицилія (Італія), 
має свої філії на всіх 
континентах.  
Підтримує зв’язок  
із кокаїновими 
картелями, Ла Коза 
Ностра і угрупо-
ваннями з країн СНД 

Ла Коза Ностра 
(США) 

Сфера діяльності – 

наркобізнес, 
незаконний гральний 
бізнес, контрабанда 
зброї, вимагання, 
контроль проституції, 
вплив на профспілки 

Діє на території США: 
південь держави, про--
мислові райони заходу 
та сходу держави. 
Складається з 3 тисяч 
солдатів і 25 сімейств, 
з яких 5, що базуються 
в Нью-Йорку, є 
найвпливовішими 

Пов’язана з 
наркокартелями й 
Коза Ностра, а також 
із мафією країн СНД 
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Продовження таблиці 4 

Мафіозні 
угруповання, 
що базуються 
на території 
пострадянських 
держав 

Наркобізнес, торгівля 
зброєю й ядерними 
матеріалами, контра-
банда людей і товарів, 
вимагання (рекет), 
незаконний гральний 
бізнес, проституція, 
порнографія (дитяча 
порнографія), 
кіберзлочинність 
(промисловий шпіонаж, 
торгівля персона-
льними даними, 
банківське шахрайство) 

Мають чіткий етно-
національний характер 
(чеченська, 
інгушетська, російська, 
українська, й т. д. 
мафії). Близько  
200 груп із складною, 
функціональною 
ієрархічною та 
горизонтальною 
структурою 

Пов’язані з 
організованою 
злочинністю США, 
кокаїновими 
картелями й Коза 
Ностра, якудза, 
тріадами 

* Складено за матеріалами ООН, ЦРУ, «Global Corruption Barometer». 
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Вишитий рушник як етнічний символ української нації 
                                                                          

 Роботу виконано на кафедрі 
країнознавства і міжнародних відносин  
СНУ імені Лесі Українки 

 
Розглянуто символізм фольклорних образів (на прикладі вишитого рушника) як основу 

національно-культурної самоідентифікації українців. Показано українські  рушники  як  
витвір  декоративно-прикладного мистецтва. Звернено увагу на традиції вишивання 
весільного рушника. 

Ключові слова: Україна, етнічний символ, національна вербальна символіка, 
вишитий рушник.  

 
Raiеvych T. І. Embroidered Towel as an Ethnic Symbol of Ukrainian Nation. The 

symbolism of the folk images (embroidered towel as an example) as the foundation of the 
national and cultural identity of Ukrainians are considered. Described the Ukrainian towels as a 
piece of the decorative and applied art. An attention is paid to the tradition of embroidery of the 
wedding towel. 

Key words: Ukraine, ethnic symbol, national verbal symbols ,embroidered towel. 

 
Постановка проблеми. Пропоноване дослідження частково містить відповідь 

на питання щодо того, як вдалося українцям, які впродовж восьми століть практично 
не мали державності (за винятком короткого часу Хмельниччини й зовсім недовгого 
у вимірах історичного часу періоду УНР, Гетьманату й Директорії), зберегтися як 
нації. Не мала статусу самостійної держави Україна й у ХХ ст. Вона була 
республікою в складі «союзу незламного», де переваги надавалися російській мові й 
російській культурі, що насаджувались усім республікам. Разом із тим, національні 
звичаї й традиції в кожній із них, розглядались як вияв «ворожої ідеології та 
буржуазного націоналізму». 

Український етнос не розвивався, як інші європейські нації у ХХ ст., які мали 
свою державність й інституції управління. Проте звичаєвий символізм був 
збережений і протистояв русифікації. Зокрема, елемент українського ужиткового 
мистецтва – традицію вишивки, важко було звинуватити в буржуазному 
націоналізмі. Так забезпечувався генетичний зв’язок поколінь. 

Метою дослідження є показ національної вербальної символіки (вишитого 
рушника) як  витвору  декоративно-прикладного мистецтва та засобу національно-
культурної самоідентифікації українців. 

Виклад основного матеріалу. До засадничих культурних цінностей належать 
коди й символи, тісно пов’язані з міфами та фольклорними надбаннями етносу. 
Проблему  символів досліджують різні  науки. Водночас, існує  й  окремий  науковий  
напрям – символіка, відповідно до об’єкта й завдань якого входить безпосереднє  
вивчення  широкого  комплексу  питань, пов’язаних із  їх виникненням,  поширенням,  
видозміною,  використанням.  

Серед категорій етнології й етнополітології важливим є виокремлення й 
осмислення поняття «символ». У перекладі з грецької (σύμβολον) – це знак, 
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зображення якого-небудь предмету або тварини для позначення якості об’єкта, 
умовний знак будь-яких понять, ідей, явищ. Іноді знак і символ розрізняються, 
оскільки, на відміну від знаку, символу приписують більш глибокий соціально-
нормативний, духовний вимір.  

Поняття символу тісно стикається з категорією «оберіг». Обері́г – древній 
амулет щастя й гаразду, чарівний предмет, який захищає свого власника. 
Вважається, що він може принести удачу, попередити про небезпеку, поліпшити 
стан здоров’я. Через це обереги популярні ще з давніх-давен. Люди пов’язували 
віру в добро, успіх, щастя з певними символами в оберегах. Обереги завжди мали 
захищати людей і їх світ від негараздів: нечисті, нещастя, злиднів, захворювань, 
вроків, смерті худоби, псування харчів тощо. Оберіг призначений для того, щоб 
створити захисне поле між своїм власником і небезпекою, магічно захистити його, 
зробити невидимим і невразливим до неї. Або ж відстрашити небезпеку, чи наділити 
те, що він охороняє захисними властивостями, здатними чинити опір злу. Нині 
прикрашати свої будинки оберегами уже не тільки традиція, а й певна модна 
тенденція. 

Німецький філософ, представник Марбурзької школи неокантіанства Ернст 
Кассирер (1874‒1945 рр.) узагальнив поняття символу й відніс до «символічних 
форм» обширний клас культурних явищ, таких, як мова, міф, релігія, мистецтво й 
наука, за допомогою яких людина впорядковує навколишній хаос. Раніше ще І. Кант 
доводив, що мистецтво, будучи інтуїтивним способом представлення, носить 
символічний характер [2].  

Символізм міфологічних, фольклорних і художньо-літературних образів 
формує особливу систему національної картини світу. Основи національно-
культурної самоідентифікації закладаються в ранньому віці разом з опануванням 
рідної мови й у подальшому стають дійовим чинником духовного розвитку 
особистості. Утворюється семантичний простір культури, наскрізними елементами 
якого мають бути саме вербальні символи як такі, що легко пізнаються й містять 
інформацію, необхідну для самопізнання етносу в його історичній перспективі. Як 
кожна людина упродовж усього життя засвоює й упорядковує мову, так і 
національна вербальна символіка стає необхідним складником людської 
життєдіяльності не одноразово, а протягом тривалого часу. Маємо, отже, справу з 
націєтворчою, обереговою функцією вербальних символів, що й зумовлює 
віднесення їх до важливих чинників національно-культурної самоідентифікації [1]. 
До них належать: державні символи – Прапор України, Гімн України, Герб України; 
символи-предмети – вінок, рушник, хліб, земля, писанка, пісня, Дніпро, українська 
хата, вишиванка; символи-птахи – лелека, голуб, соловейко, ластівка, журавель, 
зозуля; символи-рослини: верба, тополя, калина, дуб, жито, вишня, барвінок; 
символи-тварини – кінь, тур. 

Українські вишиванки відзначаються глибинним символізмом, який своїм 
корінням сягає тисячолітньої давнини. Звернемо увагу на вишитий рушник – 
невід’ємний атрибут багатьох урочистих подій у житті українського народу. Це. 
особливий, високого рівня сакральності предмет. Він супроводжує людину, 
починаючи від народження. Рушником ушановували появу немовлят у родині, 
одруження дітей, зустрічали рідних і гостей, проводжали людину в останню путь, 
виряджали в далеку дорогу батька, сина, чоловіка й коханого. З ними  людина й 
закінчує своє життя:  її проводжають в останню путь, на довгих рушниках опускаючи 
домовину в могилу… 

Із давніх давен вишитий рушник був оберегом кожної оселі, візерунки якого 
відображали образи природи: квіти, дерева життя, птахів. Рушник на стіні – 
невід’ємний символ інтер’єру оселі. Гарно оздоблений рушник висів біля ганку на 
кілочку в кожній сільській хаті, ним витирали руки й посуд, накривали діжку з тістом, 
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спечені паляниці, діжку після випікання хліба, з ним  ходили доїти корову, з ним 
починали обжинки. Хліб-сіль на вишитому рушнику – то висока ознака гостинності 
народу.  

Найширше рушники використовувалися у весільному обряді. В давнину 
загалом на весілля готували аж до 40 рушників різноманітного призначення. 
Сучасний обряд звужує це коло до декількох: основний стелять молодим під ноги, 
ще один під коровай, один під Євангеліє в церкву, два рушники на ікони Ісуса 
Христа та Богоматері, якими благословляють молодих, рушники для перев’язування 
старостів, а також чотири серветки для утримання свічок та вінців.  

Звернемо увагу на традиції, які варто врахувати, починаючи роботу: весільний 
рушник мали вишивати дівчата особисто, мати для своєї дитини, чи хрещена мати; 
перед початком вишивання слід помолитися й вимити руки, щоб очистити себе від 
негативної енергії; голку варто купувати в понеділок, а починати рукоділля 
найкраще або зранку в четвер (енергетична вершина тижня.) чи в жіночі дні – 
середу, п’ятницю й суботу; під час роботи не можна думати про погане, сваритися 
чи лаятися (в подружнє життя потрібно нести лише світлі та радісні думки); рушник 
має бути двостороннім, не вузьким (від 45 см) та досить довгим – на довге подружнє 
життя; першим вишивають правий кінець рушника – це чоловіча сторона; 
традиційними кольорами є червоний та чорний (інколи замінюють на синій); не 
можна робити вузликів із виворітного боку, довгих протягувань нитки чи 
перехресних протягувань (лицьова сторона для людей: те, що робимо, а виворітна 
– для Бога: те, що думаємо, якщо виворіт неохайний, то й життя подружньої пари 
буде лише на показ); огріхи не випорюють, бо життя теж не можна прожити без 
помилок; особливо ретельно слід продумати візерунок, адже, вишиваючи рушник, 
вишиваєш свою долю; певними мітками на вишивці вирізнити чоловічу та жіночу 
сторони; обов’язково звернути увагу на символи, що зображують самих молодят: 
вазон, калина, дуб, виноград, троянда, вінець, павичі, лебідь і лебідка, соколи, 
голуби та півні, зозуля та соловей, сонце й вода, ромби [3].  

Українські  рушники  як  витвір  декоративно-прикладного мистецтва  є  
символом  української ментальності, виразником  однієї  з  найпрекрасніших 
морально-естетичних  традицій нашого народу. Навіть у наш час вишитий рушник 
не втратив свою актуальності та значення в українському побуті. В обрамленні 
рушників не тільки у сільських хатах, а й у міських квартирах висять на стінах 
сімейні фотографії. Ними увінчуються не лише ікони, а й портрети Т. Г. Шевченка, 
картини «Тарас Бульба», «Козак Мамай». Існують десятки видів рушників іншого 
призначення. З-поміж них і ті, якими дівчата перев’язують хлопців під час проводів 
до армії. І ті, які є  символом щасливої долі й пам’яті про рідний  дім, які є 
найдорожчим подарунком матері в дорогу  синові, коли той вирушає у нове життя.. 
Вишитий рушник також є чудовим подарунком, який завжди буде доречним та 
бажаним. 

 Висновки. Поданий матеріал підтверджує важливість і доцільність 
становлення окремого наукового  напряму – етнологія  символу з власною 
методологією та науковим апаратом. Зважаючи  на те, що  він лише починає 
формуватися, розгляд питань обмежено тими, які  стосуються суті й загальної 
характеристики етнічної символіки. Пропоноване дослідження у загальних аспектах 
характеризує окремий найвиразніший прояв етнічного буття українців. Адже, рушник 
– це національний оберіг, народний символ України. Все життя українця пов’язане з 
вишитими рушниками. Рушники використовувалися, враховуючи їх велику магічну 
силу, в різних життєвих ситуаціях: під час календарно-обрядового циклу 
господарських робіт як предмет побуту та для створення теплої атмосфери дому, 
хлібом-сіллю на рушнику зустрічали дорогих гостей, і, найширше у весільному 
обряді. 
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Розвиток кожного етносу супроводжується творенням нових власних символів. 
Цей закономірний процес стає динамічним у переломні історичні періоди 
національного відродження. Українська нація, утверджуючись, повертається до 
традиційної етносимволіки. 
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Характеризуются основные задачи и функции туристического страноведения. 

Рассматриваются проблемы содержания учебного туристического страноведения, его 
соотношения с другими дисциплинами цикла подготовки специалистов в сфере туризма и 
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Туристический спрос и туристические путешествия всегда ориентированы на 

какой-либо целевой географический объект. Такой объект определяется как 

туристическая дестинация 1 – пространственно локализованный объект, 
являющийся целью путешествия и располагающий инфраструктурой, 
обеспечивающей удовлетворение потребностей путешествующих в туристических 
услугах. В качестве туристической дестинации могут выступать аттрактивный пункт, 
город, регион, страна и даже континент. В системе международного туризма 
главной туристической дестинацией является страна. Страны – основные единицы 
социально-политической организации мира, а их экономические системы являются 
важными составляющими мирового хозяйства. 

Традиционно изучением стран занимается страноведение – одна из 
старейших наук, имеющих целью комплексное изучение стран – прежде всего 
описание территорий регионов и стран и определение их естественных рубежей, с 
выявлением определенных пространственных и временных особенностей, 
присущих данным территориям и расположенным на них природным и 
антропогенным явлениям и объектам. Основными предметами исследования в 
страноведении являются природа, население и хозяйство на территории страны 
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или региона. Современные страноведческие исследования связывают 
разнообразные предметы в единый страноведческий комплекс, который позволяет 
сформировать более или менее объективный образ страны. 

Традиционно страноведение считалось неотъемлемой частью географических 
наук. Относительно недавно возникло новое понятие, связанное с практическими 
потребностями работников турбизнеса и туристов – туристическое страноведение. 
По целям, задачам и содержанию дисциплины туристическое страноведение можно 
определить как часть системы географических наук, изучающую страну с точки 

зрения ее привлекательности для туризма 2. Вместе с тем, часть специалистов в 
области страноведения сводит его к составлению туристских путеводителей, либо к 
описанию страны, прежде всего, с точки зрения развитости в них международного 
туризма и того, насколько та или иная страна интересна для международного 
туризма, а также выявления причинно-следственных связей в особенностях 
формирования тех или иных туристских центров, устанавливления тенденций 

развития туризма в том или ином регионе 3.  
Представляется, что международный рынок туризма, развитие его в 

отдельных странах, туристические регионы и другие вопросы территориальной 
организации туристической сферы – прерогатива научной и учебной дисциплины 
«География международного туризма», главной целью которой является 
формирование знаний о концепции международного туризма, включая 
представления о территориальной дифференциации туристского спроса и 
предложения; географической структуре и интенсивности туристских потоков; 
региональной структуре и динамике развития международного туризма; изучение 
рекреационных ресурсов, туристской освоенности и перспектив развития туризма в 
регионах мира. 

Главной же целью туристического страноведения является составление 
страноведческой характеристики страны как потенциального объекта 
туристического спроса и туристической дестинации, а главными задачами: 
формирование «образов» стран, государств; сбор, хранение и предоставление 
возможностей использования широкого набора сведений о природе, населении, 
народах, культуре, экономике страны, ее особенностях и типичных чертах, 
формирующих ее туристическую привлекательность; формирование знаний о 
международных и внутригосударственных связях и отношениях, которые стали 
основой для охвата территорий разных стран турбизнесом. Реализация этих задач 
позволяет показать образ жизни и вскрыть процессы воспроизводства человека 
(его здоровье, долголетнюю активную жизнь, духовный потенциал и т. п.); выявить 
особенности развитие производства как средства, которое обеспечивает 
определенный уровень жизни; охарактеризовать природную среду как источник 
ресурсов и как среду трудовой деятельности и повседневного обитания человека; 
показать, как природная среда и другие факторы влияют на развитие туризма и др. 
Туристическое страноведение осуществляет следующие функции [2]: 

–  просветительскую – создание «образов» стран, государств, которые 
необходимы широким слоям общества и ряду предприятий (рекламы, маркетинга); 

–  информационную – сбор широкого набора сведений о природе, 
населении, народах, культуре, экономике страны, ее особенностях и типичных 
чертах; 

–  развивающую – международные и внутригосударственные связи и 
отношения, которые стали основой для охвата территорий разных стран 
турбизнесом; создание и публикация путеводителей и каталогов; оптимизация 
деятельности предприятий и организаций, функционирующих в сфере 
коммерческого туризма; 
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–  учебную – в системе учебных заведений, готовящих специалистов по 
туризму. 

Курс «Страноведение» занимает важное место в системе подготовки 
специалиста с высшим образованием туристического профиля и является 
составной частью комплекса специальных дисциплин наряду с дисциплинами: 
«История путешествий и туризма», «География международного туризма» и др. 
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Fokin S. P., Manko Y. A. Problems of Sports Tourism Terminology. The article is 

devoted to the problems of sports tourism terminology and the determination of its basic 
definitions and suggestions of new terms establishment. 
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Вступ. Актуальність дослідження полягає в тому, що понятійний апарат 

спортивного туризму ще не достатньо визначений. В законі України «Про туризм» 
взагалі майже немає визначень пов'язаних зі спортивним туризмом. Тому перед 
науковцями постає важливе завдання визначити основні дефініції та термінологію 
спортивного туризму. 
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Термінологічні проблеми є важливими не лише для наукових досліджень, а й 
для практичного використання, оскільки терміни повинні однозначно відображати їх 
понятійний зміст. Цими ж термінами послуговуються також і відпочивальники. 

Дослідження й уточнення нових термінів, що утворюються й використовуються 
у відпочинково-туристичній царині, є логічним з огляду на розвиток галузі загалом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розвиток теорії 
туризму внесли праці таких учених, як В. К. Федорченко [6], В. А. Смолій [4],                   
В. С. Пазенок [3], Н. П. Крачило [1], Я. Б. Олійник [2], А. В. Степаненко [5] та ін.  

Теоретичні положення та методичні принципи організації спортивного та 
спортивно-оздоровчого туризму розроблялися в публікаціях Ю. В. Штангея,                      
О. Ю. Дмитрука, Ю. В. Щура, С. П. Фокіна [7; 8] та ін. 

Аналіз літературних джерел із туризму й туристської роботи засвідчує, що 
дослідженню сутності й змісту туризму, туристської і краєзнавчої роботи та інших 
понять із цієї проблеми приділяється недостатня увага. Їх розгляду присвячені лише 
окремі абзаци в науково-методичних працях із туризму та краєзнавства. Але 
всебічне їх вивчення передбачає не лише науковий інтерес, а й має теоретичне й 
практичне значення для фахівців із туризму та краєзнавства.  

Постановка задачі. Термінологія ‒ це професійна фахова мова. А як можуть 
фахівці розуміти один одного, якщо розмовляють на різних мовах? На сьогодні 
виникла нагальна потреба обґрунтування єдиного тлумачення професійних 
термінів, що дуже важливо для використання в національних законодавчих актах, 
підготовки фахівців туризму.  

Вирішення поставленої задачі. За визначенням, термінологія ‒ це сукупність 
термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з 
певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у 
мові [9, с. 660]. 

Термін – слово або словосполучення, що виражає певне поняття якоїсь галузі 
науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. Від звичайних слів терміни 
відрізняються точністю семантичних меж.  

Невизначеність дефініцій туризму вносить плутанину в підготовку фахівців 
туризму. В деяких вищих навчальних закладах України викладають навчальні 
дисципліни: «Спортивний туризм», «Спортивно-оздоровчий туризм». Окрім цього, в 
теорії та практиці туризму використовують терміни «самодіяльний туризм», 
«оздоровчо-спортивний туризм», «екстремальний туризм», «активний туризм». 
Також в Україні існують Федерації спортивного та спортивно-оздоровчого туризму.  

Термін туризм у перекладі з французької мрви – обхід, об’їзд, подорож за 
певним маршрутом [9, с. 686].  Таким чином, можливо визначити, що у спортивному 
туризмі об’єктом дослідження є подорожі (спортивні походи) з активними способами 
пересування та змагання з техніки туризму. Предметом дослідження є 
функціональні особливості, види й форми спортивних походів та змагань, що 
організуються самими учасниками або спеціалізованими організаціями [7].  

Теоретичний аналіз нормативних документів, історичного досвіду дає змогу 
запропонувати визначення деяких дефініцій спортивного й спортивно-оздоровчого 
туризму.  

Спортивний похід ‒ це подорож із використанням активних способів 
пересуванням туристів, із подоланням природних перешкод за визначеним 
маршрутом, у визначений термін, на технічних засобах чи без них; зі спортивною 
або інтегрованою метою, які проводяться силами й засобами самих учасників, або 
спеціалізованими організаціями з видів туризму, що входять у Перелік 
класифікованих спортивних маршрутів України. Підсумком спортивного походу є 
отримання учасниками розряду з видів спортивного туризму.  
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Змагання з техніки спортивного туризму – це проходження визначеної дистанції 
по видах туризму з подоланням природних чи штучних перешкод та виконанням 
спеціальних туристських завдань. Метою проведення змагань є підвищення 
технічної та тактичної майстерності учасників, забезпечення безпеки майбутніх 
спортивних туристських походів, виявлення найсильніших команд та учасників,  
виконання спортивних розрядів.  

Змагання туристських спортивних походів полягають у командному 
проходженні туристського маршруту визначеної довжини з подоланням природних 
перешкод (перевалів, порогів тощо) різної категорії складності за нормативний час.   
Метою участі в змаганнях є перемога та виконання спортивних розрядів. Формою 
організації є чемпіонати.  

Ступеневі походи ‒ це фундамент майбутніх спортивних походів, підвалини 
туристського досвіду, найбільш масові та доступні форми спортивного та спортивно-
оздоровчого туризму.  

Туристські табори ‒ тимчасові, або постійно діючи бази, які використовуються з 
метою удосконалення туристських знань, умінь та навичок, активного відпочинку, 
рекреації, для підготовки туристів до походів та змагань.  

До допоміжних форм можливо віднести такі форми спортивно-оздоровчого 
туризму:  

– прогулянки – доступна й короткочасна форма туризму, прогулянки 
проводяться з пізнавальною, оздоровчою метою або інтегрованою метою;  

– екскурсії – колективне відвідування визначених об’єктів із пізнавальною 
метою;  

– туристські зльоти – найбільш масові туристські змагання. В програму зльоту 
включають декілька змагань із різних видів туризму, а також різноманітні творчі 
конкурси; 

– експедиції – багатоденні походи, які проводяться з дослідницькою, 
пошуковою метою. Для них характерно вивчення, дослідження певного маршруту, 
території, одного чи декількох об’єктів. Якщо експедиції відповідають вимогам до 
походів із певного виду туризму, то їх можливо розглядати як походи відповідної 
категорії складності. Залежно від мети та напряму роботи можуть проводитися 
туристсько-спортивні, краєзнавчі, наукові експедиції тощо [7].  

В Україні самодіяльний туризм (спортивний туризм у сучасному розумінні) 
почав своє існування у 30-х рр. ХХ ст. Свою назву він отримав від того, що виник він 
на самодіяльних засадах з ініціативи туристів-аматорів. У часи тоталітарного ладу 
самодіяльність була вищим проявом громадської активності. Саме тоді були 
створені силами громадськості перші туристські секції й гуртки, які стали 
здійснювати перші самодіяльні (спортивні) за сучасним розумінням походи.  

Проведений термінологічний аналіз дає змлгу визначити дефініції 
вищезазначених видів туризму.  

Самодіяльний туризм – історична назва спортивного туризму. Організовані 
самодіяльні колективні подорожі (походи) та змагання з видів туризму, що мали 
нормативно-кваліфікаційну основу.  

Спортивний туризм – це специфічний вид туристсько-спортивної діяльності, 
головною формою якої є спортивний похід або змагання з видів туризму, ці види 
діяльності спрямовані на випробовування фізичних, психічних, духовних сил 
людини, удосконалення туристської майстерності туриста, виконання нормативів 
спортивних розрядів [7].  

Спортивно-оздоровчий туризм – це специфічний вид туристсько-рекреаційної 
діяльності, головною формою якої є поход (подорож), або туристській табір. Ці види 
діяльності спрямовані на відновлення фізичних, психічних, духовних сил людини, 
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удосконалення туристських знань, умінь та навичок, активного відпочинку, рекреації, 
для підготовки туристів до спортивних походів та змагань.  

Особливістю спортивного туризму є використання великого обсягу спеціальних 
термінів – топографічних, етнографічних, медичних, загальнотехнічних тощо. І для 
того щоб полегшити розуміння спортивної туристичної термінології, на замовлення 
Федерації туризму України у 2005 р. було розроблено «Словник туристичних 
термінів». Але час не стоїть на місці й поступово деякі терміни втрачають свою 
актуальність, що зумовлює появу нових більш сучасних понять. 

У програмі підготовки спеціалістів та магістрів із туризму у вищих навчальних 
закладах перед студентами постає завдання розробки понятійного апарату 
туризмології, її тезаурусу. Це, у свою чергу, дає змогу  розкрити у понятійний спосіб 
основні смислові значення туризму (у тому числі спортивного). 

Такими прикладами створення нових термінів у спортивному туризмі можуть 
бути: 

– Бакпек – спортивне спорядження, рюкзак [О. Калініченко; НАУ, ТУ 512]; 
– Вайдбріджінг – лазання в широкому камінні, опираючись в одну стінку ногами, 

в другу – руками, перебуваючи в напівгоризонтальному положенні [Ю. Манько; НАУ, 
ТУ 511]; 

– Мантік (mantika – рюкзак) – турист, що подорожує з рюкзаком, найдешевшими 
способами, автоспом [А. Пічик; НАУ, ТУ 512]; 

– Рерутер – означає людина, яка змінює маршрут [Н. Коваль; НАУ, ТУ 511]; 
– Рест-база – рекреаційне підприємство, місце перебування та відпочинку 

спортивних туристів [І. Пісковська; НАУ, ТУ 511]; 
– Сейлінг – парусний спорт [І. Антонюк; НАУ, ТУ 511]; 
– Спортволк – це спеціальне вміння туриста подолання відстані при якому 

відбувається мінімальне навантаження на організм [А. Бабій; НАУ, ТУ 511]; 
– Спортланди – природні комплекси, що забезпечують можливість проведення 

навчальних, тренувальних занять (пересування по схилах, скелях, подолання 
перешкод тощо) [І. Пісковська; НАУ, ТУ 511]; 

– Турфренд – це розкладний ножик, в якому є всі необхідні засоби для їжі і не 
тільки [А. Бабій; НАУ, ТУ 511]; 

– Турфуд – це продукти харчування, які можна взяти з собою в похід, без 
боязні, що вони через короткий термін зіпсуються [А. Бабій; НАУ, ТУ 511]; 

– Хімнеїнг – лазання у вузькому камінні, опираючись у стіни спиною й ногами 
[Ю. Манько; НАУ, ТУ 511];     

– Фрідрайвер – категорія спортивних екстремальних туристів, що подорожують 

за допомогою автостопу [Т. Девдя; НАУ, ТУ 511]; 
Висновки. Як і будь-яка наука або вид людської діяльності, туризм 

послуговується спеціальною лексикою, творцями й носіями якої є як професійні 
працівники туристської сфери, так і самодіяльні туристи. Туристська лексика не має 
ще багатовікової історії, за винятком окремих слів, пов’язаних із торговельними, 
релігійними, дипломатичними поїздками людей у далекому минулому (подорож, 
поїздка, угода тощо). 

Термінологія  спортивного туризму перебуває в стадії активного розвитку. 
Основними тенденціями її розвитку є інтернаціоналізація термінів та уточнення 
термінологічних значень. Основними способами творення туристичних термінів є 
запозичення  (транскрипція, транслітерація, калька) та термінологізація нейтральних 
слів. Розбіжність  реалій у різних національних культурах, побуті та туристському 
господарстві створює неповну відповідність терміносистем у різних мовах та 
проблеми перекладу термінології, які вирішуються шляхом пояснювального 
перекладу та підбору аналогів. 
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Розкрито концептуальні основи й практичні особливості логістики та управління 
ланцюжками поставок у круїзному туризмі як джерела конкурентної переваги на світовому 
круїзному ринку. Запропоновано концепцію комплексності ланцюжків поставок у круїзному 
бізнесі, яка базується на трьох складниках: теорії логістичних стратегій А. Баска, моделі 
гнучкості ланцюжків поставок М. Найма та матриці П. Краліча, яка визначає певну структуру 
ланцюжка поставок, що потрібна для забезпечення його гнучкості та реалізації ефективної 
логістичної стратегії. 

Ключові слова: логістика, круїзний туризм, концепція логістичної комплексності, 
теорія логістичних стратегій Баска, модель Найма, матриця Краліча. 

 
Smyrnov I. G. Logistics of Cruise Tourism as a Source of Competitive Advantage in 

the World Cruises Market. Revealed the conceptual framework and practical features of 
Logistics and Supply Chain Management in cruise tourism as a source of competitive advantage 
in the globa lcruise market. Proposed competitive supply chains complexity concept in the cruise 
business, which is based on three components: the theory of logistics strategies by A.Bask, 
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model of flexible supply chains by M. Nime and P. Kralich matrix that specifies the structure of the 
supply chain that is needed to ensure its flexibility and to implement effective sourcing strategy.  

Key words: logistics, cruise tourism, concept of logistics complexity, theory of logistics 
strategies by Bask, Nime model, Kralich matrix. 

 
Актуальність. Круїзний туризм – один із найдинамічніших видів туризму у           

ХХІ ст. за визначенням ЮНВТО. Його відрізняють високі темпи розвитку – 9 % 
річних за останні 25 років проти 4 % усього туризму. Привабливість круїзного 
туризму полягає в тому, що він надає можливість поєднати комфортну морську (або 
річкову) подорож із різноманітними розвагами та ознайомленням із природою, 
історією, культурою країн, які відвідують під час подорожі. Україна останніми роками 
намагається відродити круїзний туризм у своїх акваторіях, зокрема в Чорному морі, 
на Дніпрі, Дунаї. Певні досягнення мали місце в реалізації планів країни увійти до 
міжнародних круїзних маршрутів. На жаль, анексія Криму Росією призвела до 
ускладнення в цій справі. Незважаючи на несприятливу геополітичну ситуацію в 
регіоні, Україна може стати конкурентоспроможним суб’єктом на ринку круїзного 
туризму за умови чіткого визначення цільових сегментів і своїх конкурентних 
переваг. Це стосується й діяльності круїзних компаній, однією з конкурентних 
переваг яких у сучасних умовах стала логістика та управління ланцюжками поставок 
(англ. Supply Chain Management, SCM). 

Мета статті – розкрити концептуальні основи та особливості логістики й 
управління ланцюжками поставок у круїзному туризмі як джерела конкурентної 
переваги на світовому круїзному ринку. 

Основні результати дослідження. Круїзний туризм – один із 
найдинамічниших секторів туристичної галузі та водного транспорту [1].  Це вид 
туризму, що постійно розвивається та зростає з середньорічними темпами 8–9 % за 
період 1990–2010 рр. Кількість круїзних пасажирів у світі становить нині майже            
22 млн осіб у рік. Навіть у складні теперішні часи темпи зростання круїзного туризму 
не знижуються. Особливістю ринку круїзного туризму є те, що він олігополістичний із 
домінізацією трьох світових круїзних компаній – The Carniral Group, The Royal 
Caribbean International Group (США) та Norvegian Cruise Line/ Star Cruises (Норвегія–

Малайзія), на частку яких припадає за різними оцінками 73–81 % пасажиромісткості 
всього круїзного флоту світу. The Carnival Group  є найбільшою  круїзною компанією 
світу з штаб-квартирами в Майямі та Лондоні. Їй належать такі круїзні бренди, як 
«Carnival Cruise Lines», «Holland America Line», «Prinсess Cruises», «Seaborn»  у 
Північній Америці, «P&O Cruises» та «Cunard» – у Великій Британії, «AIDA Crises» – 

у Німеччині, «Costa Cruises» – в Італії, «Iberocruseros» – в Іспанії та «P&O Cruises» – 

в Австралії. Флот компанії складають 100 кораблів, ще сім планується увести в 
експлатацію у 2016 р. Кількість круїзних туристів – понад 10 млн осіб щорічно                
(45,5 % світового потоку круїзних туристів). 

«The Royal Caribbean International» – американська круїзна компанія з штаб-
квартирою у Майямі, дочірня компанія ТОВ «The Royal Caribbean», що включає 
бренди ще декількох компаній – «Celebrity Cruises», «Pullmantour Cruises»  (з 
одноіменною авіакомпанією), «Azamara Club Cruises» та «Crouisieres de France». 
«The Royal Caribbean International» має найсучасніший флот із 42 круїзних суден, 
два з яких «Oasis of Seas» та «Charm of Seas»  є найбільшими у світі круїзними 
лайнерами (роки будівництва відповідно 2009 та 2010) із числом круїзних пасажирів 
кожний 5400 осіб та екіпажем відповідно 2394 та 2384 осіб. 

«Norvegian Cruse Line/Star Cruses» – третя за величиною круїзна компанія 
світу, яка домінує на азійсько-тихоокеанському ринку круїзів. Була заснована в            
1993 р. як дочірнє підприємство малазійської «Genting Group» на Бермудських 
островах та має штаб-квартиру у Гонконзі (Сянгані). Компанії належать такі бренд, 
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як «Norvegian Cruse Line», «NGL America», «Cruise Ferries», що експлуатують понад 
20 круїзних лайнерів. 

Така висока ринкова концентрація зумовила гостру конкуренцію серед 
учасників  світового ринку круїзного туризму з метою досягти конкурентної переваги. 
В останні роки ця конкуренція концентрувалася переважно у сферах вертикальної 
(якість послуг) та горизонтальної (асортимент послуг) диференціації круїзного 
продукту. На цьому фоні виділилися чотири головні площини конкуренції на ринку 
круїзних послуг, а саме: круїзний корабель, час круїзу, маршрут круїзу, продаж 
круїзу (рис. 1). 
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Рис. 1. Еволюція розуміння логістики як однієї з конкурентних переваг круїзної 

компанії на ринку круїзних послуг (авторська розробка за [2; 3]) 

 
Так, прикладом конкуренції, заснованої на типі круїзного судна є інвестиції 

круїзних компаній у будівництво найновіших, найбільших та найрозкішніших круїзних 
лайнерів, що можуть надати найширший набір послуг на борту (включаючи кіно, 
казино, театр, скалодром, каток, серф-майданчик тощо) з метою задовольнити 
вимоги пасажирів із різними смаками та фінансовими можливостями. Конкуренція 
на підставі часу (сезону) круїзної подорожі полягає в диференціації круїзного 
продукту за сезоном року (наприклад, новорічні та різдвяні круїзи) або за часом 
події (приміром, Олімпійські ігри, чемпіонати світу з футболу тощо). Також круїзний 
сезон є одним із головних чинників, що впливають на стратегію круїзної компанії 
щодо ефективного використання круїзних лайнерів. Конкуренція на підставі 
маршруту круїзу – важливий та складний чинник, що включає тривалість круїзу, 
кількість відвідуваних портів, число пропонованих екскурсій тощо. Нарешті, процес 
продажу круїзних турів також надає конкурентні переваги тій круїзній компанії, яка 
швидше впроваджує сучасні комунікаційні технології, продаж через Інтернет тощо.  

Отже, в результаті того, що нині круїзні компанії надто зосередилися на 
вищенаведених площинах досягнення конкурентних переваг, вони випустили з виду 
такий потужний важель забезпечення корпоративної конкурентної переваги, як 
логістика та управління ланцюжками поставок. Цей матеріал і має метою розкрити 
важливість та сутність логістичного чинника в підвищенні ефективності діяльності 
круїзної компанії на ринку круїзного туризму з метою забезпечення конкурентних 
переваг. Актуальність активізації застосування логістичних підходів у діяльності 
круїзної компанії з метою досягнення конкурентних переваг на ринку зростає у 
зв’язку з тим, що чотири площини конкуренції, розкриті вище, останнім часом 
виявляють ознаки насиченості, вичерпаності, ефективності, що знижується. 

Логістика та управління ланцюжками поставок є важливим складником круїзних 
операцій, незважаючи на той факт, що круїзні компанії майже не займаються 
питаннями забезпечення потреб потоку круїзних туристів (а він є головним потоком 
у логістиці круїзного туризму, так як і в логістиці туризму взагалі) як до потрапляння 
на круїзне судно (тобто до початку круїзу), так і після закінчення круїзної подорожі 
(хоча деякі круїзні компанії вже почали турбуватися про це шляхом укладання 
відповідних угод із готелями та авіакомпаніями «на березі»). При цьому круїзний 
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ланцюжок поставок теж має бути ефективним у сенсі доставки «вантажу» вчасно за 
маршрутом транспортування. Відмінність від водних перевезень вантажів полягає в 
тому, що цим «вантажом» у круїзному туризмі є круїзні пасажири – досить 
вимоглива «публіка». В результаті ланцюжок поставок у круїзному бізнесі повинен 
забезпечити «додану вартість» саме круїзним туристам, це й буде нова площина 
конкуренції ніж круїзними компаніями на додаток до наведених вище чотирьох. 

Адже круїзна подорож є особливим видом водних перевезень, де метою є не 
саме перевезення, а забезпечення задоволення круїзним пасажирам від подорожі на 
круїзному кораблі. Останній можна вважати головним пунктом дестинації для круїзних 
туристів, тому для багатьох із них відвідування портів по маршруту з їхніми 
туристичними атракціями має другорядне значення. Отже, головною метою кожної 
круїзної компанії є задоволення туристів від подорожі на лайнері, що не так легко 
досягти, враховуючи, що кожний із них має свої специфічні характеристики та 
потреби. Але задоволення пасажира (туриста) є ключом до успіху в круїзному бізнесі. 
Тому логістика та управління ланцюжками поставок повинні внести свій внесок у 
досягнення цієї мети круїзною компанією, відкривши нову площину конкуренції та 
знайшовши новий шлях здобуття конкурентної переваги на ринку круїзного туризму. 
Концептуальні основи та практичні особливості логістики та управління ланцюжками 
поставок круїзної компанії як джерела конкурентної переваги на світовому ринку 
круїзних послуг базуються на концепції комплексності ланцюжків поставок у круїзному 
бізнесі, яка, у свою чергу, має такі три складники, як  теорія логістичних стратегій               
А. Баска, моделі гнучкості ланцюжків поставок М. Найма та матриці П. Краліча, яка 
визначає певну структуру ланцюжка поставок, що потрібна для забезпечення його 
гнучкості та реалізації ефективної логістичної стратегії.  

Висновки. Круїзний туризм ‒ один із найдинамічніших секторів туристичної 
індустрії. Темпи його розвитку у понад 2 рази перевищують динаміку туристичної 
галузі загалом і складають, відповідно, 9 % проти 4 % за останні 25 років. 
Особливістю ринку круїзного туризму є його олігополістичний характер, коли три 
найбільші компанії контролюють понад 73 % цього бізнесу. Ефективна логістика та 
управління ланцюжками поставок є одними із найважливіших конкурентних переваг 
компаній на ринку круїзного туризму. Удосконалення стратегії круїзної логістики 
можливе на підставі застосування концепції комплексності ланцюжків поставок у 
круїзному бізнесі. Ця концепція базується на трьох складниках, а саме: теорії 
логістичних стратегій А.Баска, моделі гнучкості ланцюжків поставок М. Найма та 
матриці П. Краліча, яка ідентифікує певну структуру ланцюжка поставок, що 
потрібна для забезпечення необхідного рівня його гнучкості та відповідної 
логістичної стратегії.  

Як результат можна стверджувати, що логістична стратегія круїзної компанії 
повинна бути кастомізованою до потреб круїзного бізнесу та запитів різних категорій 
круїзних туристів, а тому повинна бути доволі гнучкою. Внутрішня та зовнішня гнучкість 
круїзної логістики спостерігається відповідно на рівні типів круїзного корабля, 
транспортного вузла, зв’язку, потужності, маршруту та комунікаційності, а також міксу 
(комплексу), обсягу та доступності. Отже, гнучкість круїзної логістики є більшою у 
внутрішньому вимірі, ніж у зовнішньому, що пояснюється концентрацію круїзної 
компанії, насамперед, на максимальному задоволенні потреб круїзних туристів, ніж на 
просто морській (річковій) подорожі. У свою чергу, матриця Краліча визначає 
важливість різних груп товарних позицій у логістиці (постачанні) круїзної компанії 
шляхом їх поділу на стратегічні, базові, критичні та некритичні на підставі 
співвідношення їхнього впливу на прибуток компанії та ступінь логістичного ризику. До 
найважливіших відноситься група стратегічних товарних позицій із дуже високим 
впливом на прибуток та таким же ступенем логістичного ризику. Сюди належать 
послуги туристичних агенцій, автобусних компаній, страхових компаній та 
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класифікаційних товариств. Їхня важливість настільки велика, що круїзним компаніям 
рекомендується підтримувати з ними довгострокові відносини з метою найтіснішої 
кооперації та координації, що дозволить гарантували мінімізацію непорозумінь та 
помилок та максимізацію задоволення туристів й оптимізацію прибутку компанії. На 
протилежному боці є група некритичних товарних позицій (готельні товари, продукти 
для приготування їжі та напої, пальне та інструменти). Вони характеризуються низьким 
логістичним ризиком (їхніх постачальників багато, замінити їх не є проблемою) та 
слабким впливом на прибуток круїзної компанії, що не зменшує їхньої важливості в 
повсякденному обслуговуванні круїзних туристів та задоволенні їхніх вимог. 

Матеріал статті орієнтований на практичні потреби розвитку невеликих 
круїзних компаній, отже, актуальний в умовах України, де круїзний бізнес тільки 
починає свій розвиток. Такі компанії мають обмежені можливості застосування 
вертикальної інтеграції через брак відповідних інвестицій. Що стосується великих 
круїзних компаній, то вони, навпаки, активно вдаються до вертикальної інтеграції як 
шляху, що забезпечує повний контроль їхніх ланцюжків поставок. Відповідно, одним 
із напрямів подальших досліджень може бути ефективна логістична організація 
всього ланцюжка поставок великої круїзної компанії з метою оптимізації сукупної 
доданої вартості на підставі застосування засад реінжинірингу бізнесових процесів 
(англ. Business Process Reengineering). 
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Moskvina D. I. Cruise Voyages: Their Essence and Value. Given the defenition cruise 
tourism, given the particular organization of this type of tourism. Identified types of tourist cruises 
on characteristics of water space, and the duration of sea cruise. Author determined the 
classification of assets passenger water transport and identified five basic types of cruises. 

Key words: cruise tourism, sea voyages, tourist geography. 

 
Актуальність дослідження. Розвиток туризму заохочує туристів до нових 

подорожей. У світі активно почав розвиватися морський круїз, що дає змогу туристу 
отримати безліч нових емоцій за досить таки невелику вартість. Актуальність 
морського туризму зростає зі збільшенням попиту на такий вид послуг. 

Мета роботи полягає у виявленні основних видів круїзного туризму та засобів 
пасажирських водних перевезень. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 
– визначити основні види круїзного туризму; 
– схарактеризувати засоби пасажирських водних перевезень; 
– виявити типи круїзів. 
Результати дослідження. Морські перевезення туристів здійснюються, 

зазвичай, у вигляді пасажирських перевезень, екскурсійних подорожей і круїзів. 
Забезпечення морських перевезень проводиться спеціальними компаніями 
(круїзними компаніями), які в більшості випадків виступають у ролі туроператорів [3]. 

Зазвичай, для перевезення туристів використовуються швидкохідні судна на 
підводних крилах, що забезпечують більш високу швидкість доставки. Найчастіше 
морські судна застосовуються для доставки туристів на острови архіпелагів або за 
відсутності інших транспортних засобів (наприклад, під час подорожі по Амазонці). 
Перевезення туристів пасажирськими рейсовими суднами здійснюються на підставі 
попереднього бронювання квитків. Як й інші транспортні організації, судноплавні 
компанії надають знижки та пільги залежно від кількості подорожуючих і туристів [1]. 

Основним видом морських перевезень у туризмі є круїзи. Різні форми круїзного 
туризму є частиною приморського туризму та відпочинку. 

Особливістю круїзного туризму є те, що транспортний засіб бере 
безпосередню участь в обслуговуванні туристів під час здійснення круїзу. Крім того, 
цей транспортний засіб виступає не тільки засобом переміщення туристів по 
туристському маршруту, а й місцем проживання, харчування, оздоровлення, освіти, 
отримання розваг туристом. Водний вид транспорту в круїзному туризмі виступає 
базовим елементом туристського продукту, тому що під час круїзу туриста не тільки 
транспортують, а й надають повний спектр додаткових послуг. Круїзний туризм 
поділяється на морський та річковий (рис. 1). Під час розробкиі турпродукту 
туроператор має враховувати природні ресурси місцевості, тому що від водних 
ресурсів буде залежати різновид круїзу. Безперечно, засіб перевезення туристів має 
бути обладнаний та спроектований згідно з уподобаннями споживача, щоб 
залишатися конкурентоспроможним за ринкових умов [1]. 

 
 

Рис. 1. Види туристських круїзів за характеристикою водного простору 
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У працях М. Б. Біржакова, В. І. Никіфорова та Х. Й. Роглєва розглянута 
класифікація засобів водного пасажирського транспорту. Характеризуючи водний 
транспорт для перевезення туристів, необхідно мати чітке уявлення про розподіл 
суден. Засоби перевезення відрізняються за низкою ознак, тому є важливим надати 
класифікацію засобам пасажирських перевезень (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація засобів пасажирських водних перевезень 

 

Види засобів пасажирських  
водних перевезень 

Характеристика 

Пасажирські лайнери  
регулярних ліній 

Перевезення у межах прибережних 
територіальних вод держави 

Ппасажирські лайнери  
регулярних ліній  
міжнародних рейсів 

Міжнародні рейси між портами різних 
держав або між портами однієї держави, 
але із заходом у порт іноземної держави 

Круїзні судна 5–15-денні та більш тривалі рейси із 
заходом у кілька портів різних держав та з 
короткочасною (1–2 дні) зупинкою 

Високошвидкісні судна Пасажирські поромні перевезення – суднах 
на повітряній подушці, катамарані, суднах 
на підводних крилах; парусні судна, у тому 
числі навчальні й екскурсійні 

 
Морський круїз не найдешевший вид закордонної подорожі. Кораблі «Carnival» 

з іменами «Ecstasy», «Jubilee», «Celebration», «Tropicale» спеціально побудовані 
для круїзів підвищеної комфортності. Каюти цих лайнерів у півтора раза більше, ніж 
на інших круїзних судах, а їх дизайн і комфорт не поступаються респектабельним 
міжнародним готелям [3]. За тривалістю круїзи поділяються на такі види (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Види круїзів за тривалістю 

 
Міжнародні морські круїзи відрізняються великою різноманітністю за змістом 

круїзної програми, рівнем сервісу, цінами тощо. Так, наприклад, класифікація 
Міжнародної асоціації операторів круїзних ліній США передбачає виділення 
п’яти базових типів круїзів (табл. 2). 

Отже, існують абсолютно різні види круїзів, абсолютно за різною вартістю, 
найкращі круїзи, де все включено, коштують найдорожче. 

Залежно від програми берегового відпочинку прийнято розрізняти дві системи 
організації круїзів – європейську й американську. Європейська система передбачає 
подорожі по морю із заходом у різні порти з наданням у них екскурсійної програми. 
Практикуються навіть одно–дводенні поїздки в інші міста. Така система круїзних 
поїздок охоплює нині до 60 % усіх круїзів. Поряд з європейською системою 
організації круїзів усе більшу популярність набуває американська система, 
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основною метою якої є надання можливості пасажирам, які перебувають у круїзі, 
відпочивати на пляжах у пунктах заходу судна [2]. 

Таблиця 2 
Типи круїзів  

 
Тип круїзу Характеристика 

Сучасні (класичні) круїзи Переважають на міжнародному ринку. 
Кораблі тут або нові, або переобладнані, 
повністю відповідають сучасним вимогам із 
дизайну, комфорту й сервісу: з просторими 
каютами, великими відкритими палубами, 
басейнами, соляріями, спортивними 
майданчиками та залами, салонами краси, 
магазинами, нічними клубами й казино 

Круїзи преміум-класу Орієнтовані на вимогливих клієнтів, які 
ставлять підвищені вимоги до сервісу й 
комфорту. Туристам пропонується 
персональне обслуговування 

Круїзи люкс-класу Призначені для дуже багатих туристів, які 
займають високе положення в суспільстві. 
Це своєрідні закриті клуби 

Ексклюзивні круїзи Найвища якість виявляється тут у всьому: 
обслуговування за формулою 
ultra all inclusive («усе включено»), кількість 
персоналу рівна кількості пасажирів, 
просторі каюти, інтер’єри, оформлені 
кращими дизайнерами, колекції дорогого 
живопису, персональна турбота про 
кожного пасажира. Географія круїзів цієї 
категорії тяжіє до екзотичних напрямів. 
Відпочинок на круїзних лайнерах класу 
люкс оцінюється вище за відпочинок у 
будь-якому фешенебельному готелі 

Особливі (тематичні) круїзи Відповідають певній тематиці, тематичні 
круїзи створюються за бажаннями клієнтів 

 
Отже, існують абсолютно різні види круїзів, за різною вартістю, найкращі 

круїзи, де все включено, коштують найдорожче. 
Залежно від програми берегового відпочинку прийнято розрізняти дві системи 

організації круїзів – європейську й американську. Європейська система передбачає 
подорожі по морю із заходом у різні порти з наданням у них екскурсійної програми. 
Практикуються навіть одно-дводенні поїздки в інші міста. Така система круїзних 
поїздок охоплює зараз до 60 % усіх круїзів. Поряд з європейською системою 
організації круїзів усе більшу популярність набуває американська система, 
основною метою якої є надання можливості пасажирам, які перебувають у круїзі, 
відпочивати на пляжах у пунктах заходу судна [2]. 

Отже, морський круїз (подорож) являє собою туристську поїздку по морю, 
зазвичай, із заходом у порти, на борту спеціального пасажирського судна. Нині 
десятки круїзних компаній по всьому світу експлуатують сотні пасажирських суден, 
місткістю від 70 до 1000 і більше пасажирів, пропонують захоплюючі поїздки 
практично в будь-який регіон світу. 

Круїз являє собою морський тур, у базову вартість якого включено комплексне 
обслуговування на борту судна. Зокрема: проїзд на судні, проживання в каюті 
(залежно від обраного класу), триразове харчування, розваги та, як правило, низка 
спеціальних заходів на борту судна (свята, фестивалі, конкурси, концерти та ін.) 
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Актуальність дослідження. Втомившись від стрімкого ритму життя у містах, 

все більше людей прагне відпочивати в єднанні з природою. Одним із видів таких 
подорожей є сафарі-тури, що дають змогу побачити тварин в їхньому природному 
середовищі. 

Мета роботи полягає у виявленні основних видів сафарі-туризму та 
дослідженні їх територіального поширення. 

Відповідно до мети розв’язувалися такі завдання: 
–  визначити основні види сафарі-туризму у світі; 
–  дослідити позитивні та негативні сторони сафарі-подорожей; 
–  виявити основні центри розвитку сафарі-туризму у світі. 
Слово «сафарі» бере свій початок із суахілі й означає «поїздка» або 

«подорож». Оскільки спочатку такі поїздки здійснювалися по Східній Африці, відомої 
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великою кількістю хижаків, із часом значення цього слова трансформувалося. У 
XIX ст. під «сафарі» розуміли мисливську поїздку європейців у супроводі 
провідників-тубільців для полювання на таких великих тварин, як слони, леви, 
носороги, леопарди, буйволи. Небезпека під час такого полювання стала запорукою 
популярності таких подорожей [4]. 

Якщо кілька десятків років назад метою сафарі було полювання на 
африканських тварин, то з часом духовне єднання з дикою природою узяло верх 
над кровожерливістю й гонитвою за мисливськими трофеями, тому з’явився сафарі-
туризм як спостереження за тваринами в їх природному середовищі, пригодницькі 
експедиції та популярний активний відпочинок. 

Сафарі-тури відрізняються залежно від розміру груп, способів переміщення, за 
засобами розміщення. Розміщення під час сафарі по Африці можливе за такими 
варіантами: 1) лоджи – готелі з комфортними номерами й ресторанами на території 
національних парків; 2) намети та кемпінги – переважно для любителів екстриму, 
коли навколо бігають мавпи, пасуться антилопи або навіть слони [3]. 

Існує велика кількість видів сафарі, розглянемо деякі з них (рис. 1). 
 

 

коротко-
тривале 

за тривалістю подорожі 

залежно від кермування транспортом 

за метою подорожі 

фото-
сафарі 

довго-
тривале 

сафарі за 
кермом 

пасажир-
ське 

мислив-
ське 

Види сафарі 

 
 

Рис. 1. Класифікація сафарі (за матеріалами [6]) 

 
Якщо короткотривале сафарі розраховане на 1–2 дні, то відповідно 

довготривале – на три й більше днів, тому воно вважається більш екстремальним. 
Хоча довготривале сафарі організувати не легко, але за задоволенням і 
враженнями воно набагато перевищує звичайні програми.  

Метою фото-сафарі є фотографування тварин в їх природному середовищі, 
незавдаючи їм ніякої шкоди. На відміну від нього мисливське сафарі – справжнє 
полювання на антилоп, слонів, левів, леопардів, крокодилів та ін. Воно здійснюється 
тільки за спеціальною ліцензією й тільки там, де це дозволено. 

Залежно від того, хто кермує транспортом, подорожування буває: 1) сафарі за 
кермом – турист має змогу самостійно керувати транспортним засобом (джипом, 
квадроциклом та ін.); 2) пасажирське сафарі – подорож у відкритих джипах (від 
однієї до шести осіб) із водієм-гідом, який показує екзотичних тварин і птахів [6]. 

Сьогодні сафарі – це найпопулярніший вид екзотичних турів. Сафарі 
організуються турфірмами, на полювання виписуються ліцензії, а туристів 
супроводжують професійні мисливці, щоб уникнути усіляких неприємностей. Коло 
звірів, на яких дозволено полювання, розширено, зокрема антилопи [4]. 

Найбільшого поширення сафарі-туризм набув на Африканському континенті. В 
Африці виділяють кілька видів сафарі залежно від способу і засобів пересування, 
кожен із яких має свої переваги та недоліки (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки видів сафарі залежно від способу  

й засобів пересування в Африці (за матеріалами [1]) 
 

Вид сафарі-
подорожі 

Поширення Переваги Недоліки 

сафарі на 
джипах (на 
автомобілях) 

в більшості національних 
парків і заповідників 
Африки 

туристи захищені від 
диких тварин 

не можна з’їжджати з 
доріг 

піше сафарі у національних парках 
Замбії «Південна Луангва»  
й «Нижнє Замбезі» 

неймовірне відчуття 
єднання з дикою приро-
дою Африки й відчуття 
першовідкривача  
цього континенту 

менша захищеність 
порівняно з сафарі на 
джипах, але для цього 
туристів супроводжує 
озброєний рейнджер 

сафарі-круїзи в національному парку 
Ботсвани «Чобе», на 
водоспаді Вікторія (Замбія 
й Зімбабве) 

розслаблена обста-
новка, в якій проходить 
сафарі, велика кіль-
кість водних тварин: 
крокодили, бегемоти 

туристи дивляться  
тільки тих тварин, які 
прийшли до річки, по 
якій вони пливуть 

сафарі  
на слонах 

в багатьох національних 
парках Африки: в заповід-
нику «Піланесберг» (ПАР), 
національному парку в 
Зімбабве 

слони – найбільші 
африканські тварини й 
в їх супроводі туристам 
не страшні ніякі хижаки 
 

слони досить 
повільний і незручний 
засіб пересування  

сафарі-
подорожі  
на конях 

в дельті річки Окаванго в 
Ботсвані 

на конях можна 
проїхати там, куди не 
мають доступу 
автомобілі 

туристи менш 
захищені, ніж в 
автомобілі 

сафарі-
польоти на 
пароплані 

в національному парку 
«Південна Луангва»  
в Замбії 

можливість побачити 
недоступні для іншого 
транспорту місця 

найдорожчий вид 
транспорту, порівняно  
з іншими 

 
В Африці найпопулярнішими країнами для сафарі є Кенія, Танзанія, Ботсвана, 

Намібія, ПАР. Східна Африка (Кенія, Танзанія) й Південна Африка (ПАР, Зімбабве, 
Замбія, Намібія та ін.) стали цікавити туристів зовсім нещодавно, завдяки чому тут і 
збереглися первинна флора та фауна. 

У Кенії зосереджено 2/3 усіх національних парків Африки, тому подорож або 
сафарі-туризм цією країною – прекрасна можливість познайомитися з прадавньою 
культурою племені масаїв, відпочити на відмінних пляжах узбережжя Кенії або 
островів Танзанії й побачити засніжену вершину гори Кіліманджаро [2]. Сафарі 
проходять по знаменитих парках Кенії «Масаї Мара», «Цаво», «Амбоселі». Їх 
тривалість становить від трьох днів до двох тижнів. Окрім класичних варіантів 
сафарі, є й більш екзотичні, наприклад спостереження за птахами. Сафарі в Кенії 
інколи суміщують з океанською риболовлею на узбережжі Індійського океану [5]. 

У Намібії, країні двох пустель – Калахарі та Наміб, сафарі драє змогу побачити 
найвищі дюни у світі. ПАР славиться одним із найунікальніших сафарі у світі – 
підводним (акуляче сафарі). В Танзанії сафарі допоможе сповна насолодитися 
численними й різноманітними тваринами: жирафами, слонами, носорогами, 
буйволами, левами, леопардами, бегемотами, бабуїнами. 

Нині все більшої популярності набуває сафарі в Австралії. Місцеві жителі дуже 
часто називають його «подорож до червоного серця Австралії». Найкращий сезон 
для австралійського сафарі – з  травня  по жовтень, тому що в європейську зиму 
(місцеве літо) на півночі Австралії йдуть дощі й і багато доріг (особливо ґрунтові) 
стають непрохідними. Найпопулярніші напрямки сафарі в Австралії: Червоний центр 
Австралії й дайв-сафарі біля берегів Великого бар’єрного рифу. Сафарі по 
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Червоному центру Австралії – це можливість відкрити для себе пустелю Танамі, 
національний парк «Улуру-Ката-Тжута», Королівський каньйон і національний парк 
«Ватаррка», гори Макдоннелл. Під час дайв-сафарі біля берегів Великого 
бар’єрного рифу до звичайного дайвінгу додаються гострі відчуття під час зйомки 
акул та інших морських мешканців. 

Популярним є сафарі-туризм у Бразилії, зокрема в Амазонському регіоні, де він 
є одним із найзахопливіших і найнебезпечніших у світі, передусім у Пантаналі – зоні 
Центральної та Південної Бразилії з великою кількістю видів флори та фауни: 
кайманів, піраній, анаконд, папуг ара, пум, ревунів [2]. 

Отже, сафарі – це не просто подорож подалі від обжитих людиною місць, а 
дотик до загадкового світу природи національних заповідників і парків, тих куточків 
нашої планети, де люди не всемогутні над природою. Саме тому цей вид відпочинку 
набуває популярності в усьому світі.  
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Savchenko I. А. The Effect of Terrorism and Military Actions on International 
Tourism. The barriers of military-political nature affecting the international tourism are analyzed. 
The geography of terrorism that adversely affected the international tourist flows are studied. 

Key words: international tourism, terrorism, security, military conflict. 

 
У багатьох країнах туризм є однією з основ економіки й головним джерелом 

надходжень у бюджет. Ці держави намагаються всебічно підтримувати цю галузь 
економіки та дбати про безпеку туристів. У свою чергу, напади на найбільш 
відвідувані туристичні об'єкти є хорошим способом донести послання терористів до 
засобів масової інформації, оскільки туризм орієнтований на широкі маси 
населення. 

Географія тероризму стрімко розширюється й передбачити сьогодні, яка 
країна буде наступною у списку постраждалих, стає неможливо. Подібні події 
підривають популярність багатьох туристичних напрямків – насмперед падає 
популярність мусульманських країн. 

У світі є території, куди туристи можуть їздити лише з великою обережністю. 
Кількість країн, у яких зберігається складна політична обстановка, відбуваються 
військові або інші серйозні конфлікти, є значною (табл. 1). Щорічно близько                    
30 держав вважаються несприятливими для туризму. Але, оскільки динаміка змін 
постійна, а часом буває досить несподівана, урядові структури багатьох держав 
регулярно дають відповідні вказівки й офіційні рекомендації щодо поїздок своїх 
громадян у різні країни світу. 

Таблиця 1  
Бар’єри в міжнародному туризмі* 

 

Вид конфліктних 
ситуацій 

Вплив на туристичну діяльність  
в окремих країнах  

Війни Війни є бар’єром для розвитку туризму, як в країнах, що 
безпосередньо беруть участь у конфлікті, так і в сусідніх 
країнах. Наприклад, в’їздний туризм у Хорватію залишався 
обмеженим через тривалі військові дії в Боснії  і Герцоговині. 
Переважна більшість країн Африки, Україна, Ізраїль, Сирія, 
Ліван 

Політичні конфлікти Наслідком подій на площі Тяньаньмень у 1989 р. стало суттєве 
скорочення туристичних прибуттів в КНР. Росія 

Терористичні акти Ізраїль, Іран, Ірак, Пакистан, Індія, Індонезія, Китай, Таїланд, 
Єгипет, Туреччина, Іспанія, Франція 

Територіальні 
суперечки 

В 1969-85 рр. в’їзний  потік туристів у Гібралтар був суттєво 
обмежений через закриття кордону з Іспанією через 
територіальну суперечку між Великобританією та Іспанією. У 
2014 р. курортний сезон у Криму був зірваний через окупацію 
території Росією. Абхазія, Південна Осетія, Тибет 

* Складено за: [3]. 

 
UNWTO  виражає стурбованість щодо стану розвитку туризму деяких країн в 

умовах політичної нестабільності й, як наслідок цього, посилення загрози особистої 
безпеки туристів. Експерти UNWTO виділили три види дестабілізації індустрії 
туризму через політичні причини, що становлять загрозу для особистої безпеки 
туристів. 

По-перше, це глобальна тривала дестабілізація, спричинена воєнними діями 
або безперервними терористичними актами. Прикладами можуть слугувати такі 
території, як Ліван, Північна Ірландія, Шрі-Ланка, Уганда, Алжир, Афганістан, 
республіки колишньої Югославії, Ірак, Ізраїль. 
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Військові конфлікти здатні за короткий час знищити розвинену індустрію 
туризму, як це відбулося в колишній Югославії та в Іраку. Цьому можуть сприяти й 
інші екстремальні обставини, такі як ворожа пропаганда або короткочасна політична 
криза. Туристична інфраструктура в республіках колишньої Югославії, зокрема, 
була однією із найбільш розвинених у Європі. Громадянська війна, яка тривала п’ять 
років, нанесла величезні втрати індустрії туризму Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії 
і Герцеговини. Відбулося різке скорочення обсягів туристичних потоків, а також їхнє 
переорієнтування з європейського Середземномор'я в інші регіони світу. 

По-друге, негативно впливає на розвиток туристичної та готельної індустрії 
постійна напруженість і невизначеність у туристичних маршрутах. Сплески 
насильства, релігійного екстремізму, що проявилися в Єгипті, Індії, Ізраїлі, Ямайці, 
Кенії, Перу, ПАР, Філіппінах або Туреччині, здатні призвести до дестабілізації та 
перерозподілу туристичних потоків на користь більш спокійних країн. 

І, по-третє, навіть одиничні випадки тероризму, короткочасні безладдя здатні 
призвести до дестабілізації туристичної діяльності, як це мало місце під час 
неспокоїв у Китаї, Франції, Японії, Великобританії. 

Часто туристичні потоки до Близького Сходу зменшуються у зв'язку зі 
спалахами насильства в регіоні. Так само зменшуються вони й в інших «гарячих 
точках», у місцях здійснення терактів. Чимало туристів у XXI ст. вже стали жертвами 
терористичних угруповань. У 2002 р. на о. Балі терористи ісламського угруповання 
«Джемаа Ісламія» в результаті одного з нападів вбили 202 туристів, чим викликали 
побоювання серед тих, хто відпочивав чи планував відпочинок в Індонезійському 
регіоні. Зменшилася кількість туристичних прибуттів у 2002 р. в Тунісі внаслідок 
терористичної атаки, коли в синагозі на о. Джерба загинула 21 людина, у тому числі 
14 німецьких туристів [1]. 

Перше місце в світі у списку гарячих точок тероризму займає Ірак, де сталося 
втричі більше терористичних актів, ніж у Пакистані, який займає друге місце за 
кількістю терактів.  

Небезпечними є Афганістан, Пакистан, Сомалі та Нігерія. Найдинамічніша 
економіка Африки у 2013 р. зіткнулася з величезною кількістю терористичних актів. 
Їх число досягло 146, а кількість загиблих склала 3477 осіб [2]. 

Лівія, Кенія й Єгипет є тими країнами, де зафіксовано значне збільшення 
терористичних ризиків. Ключові галузі промисловості, у тому числі туристична й 
нафтогазова, значно страждають від цих загроз. На туристичний сектор Єгипту 
припадає 11 % ВВП країни, а падіння його виробництва внаслідок революційних 
подій склало відразу 43 %. 

У Кенії після теракту в торговому центрі туристичний сектор відчув значне 
падіння, при тому, що на нього припадає 12 % економіки країни [5].  

 Свого часу таким же чином серйозно постраждала репутація Туреччини, 
насамперед серед європейських туристів, переважнор німців, англійців і французів, 
найбільш педантичних у виборі місць для відпочинку.  

В Туреччину їздить щорічно до 15 млн іноземних гостей. Скорочення цього 
потоку серйозно вдарило б по планах розвитку всієї економіки країни й туристичної 
індустрії також. Значну загрозу становлять напружені стосунки турецької влади з 
курдською меншиною. Проте серед численних жертв курдських бойовиків іноземців 
було порівняно небагато й то переважно це були скоріше випадкові жертви (за 
винятком давніх вибухів у храмі Св. Софії) [3]. А в курортній зоні – Анталії, 
Мармарисі курдські партизани взагалі себе не проявляли. Навіть при спокусі 
підірвати економіку Туреччини, позбавивши її туристичної валюти, курди не хотіли 
реально воювати з європейцями, які в якомусь сенсі є їхніми союзниками. Багато 
представників цієї меншини проживають у країнах ЄС і навряд чи хочуть відчути 
посилення антитерористичних заходів європейських урядів. 
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Справжня небезпека для туристів, які відвідують як Малу Азію, так і Єгипет, 
Індонезію та інші куточки земної кулі, швидше виникає від войовничих ісламських 
угрупувань, але їх представників дуже важко визначити за національною ознакою.  

Дуже часто здебільшого з боку філій «Аль-Каїди» висловлюються 
попередження про помсту різним державам із туристичним профілем (Іспанії, 
Єгипту, Таїланду та ін.). Найбільш кривавим було «попередження» в Мадриді. 
Мадридські теракти, які забрали життя 200 осіб, включаючи кілька десятків 
іноземців, спричинили певний відтік туристів. Сьогодні в Іспанію туристи 
продовжують їхати, хоча там залишається деяка баскська небезпека, але вона не 
розцінюється так серйозно [4]. 

Для повернення країн на колишні позиції на туристичному ринку уряди 
змушені були витрачати величезні кошти на рекламу й промоушн, які змогли 
вплинути на їх популярність. Схожі проблеми спостерігаються на Філіппінах, 
Індонезії й у Росії (особливо в Москві). 

Складна ситуація на Близькому Сході, у тому числі конфлікт між Ізраїлем і 
угрупованням «Хезболлах» в Лівані, має певний вплив на туристський потік у цей 
регіон. 

Міжнародний туризм зростає всупереч загрозам тероризму й збройних 
конфліктів. Загроза тероризму не в змозі відбити у людей «бажання до зміни 
місць».  

У справжню «туристичну Мекку» перетворилася Африка. Приплив туристів на 
континент зріс за минулий період майже на 10 %. Найбільш відвідуваними країнами 
є ПАР, Кенія, Мозамбік, Свазіленд і Сейшельські острови. 

Незважаючи на реальну загрозу терактів на повітряному транспорті, кількість 
туристів, які обирають цей вид транспорту постійно зростає. 

Останнім часом російські туроператори скаржаться про значне скорочення 
потоку туристів до Росії. Одна з головних причин – російсько-український конфлікт. 
За даними Союзу туристичної індустрії, з Європи та Америки в Росію туристи 
відмовляються їхати з ідейних мотивів, з інших країн – через побоювання за своє 
життя. Найбільша кількість відмов від заброньованих турів зафіксована з Європи. 
Однак, не всі європейці так єдині у своїх перевагах. Якщо фінни та поляки 
відмовляються їхати навідріз, то туристи з сонячної Італії продовжують купувати 
тури в далеку й холодну Росію. Водночас російські оператори стали відзначати 
часто вороже ставлення з боку своїх закордонних колег. 

 У Російському Союзі туріндустрії вважають, що позиція США щодо російсько-
українського конфлікту впливає не тільки на потік туристів із Північної Америки. У 
зв'язку з позицією американської влади, помітно знижується кількість людей і з 
Латинської Америки, готових купити тур до Росії. Крім того, зафіксовані випадки 
неприязного ставлення до туристів із Росії в європейських країнах та Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні через агресію Росії в Україні.  

Туристична індустрія порівняно неохоче робить заходи безпеки. Багато 
менеджерів уважають, що такі заходи можуть відлякати не тільки терористів, а й 
охочих відправитися в подорожі. Туристи сьогодні настійно вимагають забезпечення 
їх безпеки добре навченими й озброєними професіоналами.  

Зокрема, необхідно перебудувати систему безпеки готелів і мотелів. Адже 
найчастіше терористи діють не імпульсивно, а заздалегідь вивчивши всі підходи до 
обраних цілей і враховують слабкі сторони в їх охороні. У світі, сформованому після 
11 вересня 2001 р., індустрії туризму слід бути особливо уважною до вимог клієнтів. 
Її успіх у ХХI ст. може гарантувати тільки безпека й хороше обслуговування. 
Причому безпека висувається на перше місце. Коштує вона дорого, тому що 
включає в себе найм і навчання спеціальних кадрів, а також додаткові кошти на 
нове обладнання, комп'ютерну техніку та її програмне забезпечення. Персоналу, що 
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забезпечує безпеку туристів, потрібні навики щоб швидко пристосовуватися до 
постійно змінюваних умов. 

Отже, у випадку серйозних військово-політичних загроз індустрія туризму не 
може існувати доти, поки не припиняться ці безладдя. Менш серйозні обставини 
політичного характеру спонукають уряди та керівників туристичної індустрії шукати 
вихід із кризи й формувати державні або міжнародні програми розвитку туризму. 

 
Джерела та література 

 
1. Безпека туристичних подорожей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

stud24.ru/turism/bezpeka-turistichnih-podorozhej/376725-1194447-page3.html 
2. Завіруха Г. В. Релігійний екстремізм і феномен тероризму в сучасному світі /                

Г. В. Завіруха // Збірник праць за результатами Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Соціум. Наука. Культурa» [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://intkonf.org/zaviruha-g-v-religiyniyekstremizm-i-fenomen-terorizmu-v-suchasnomu-sviti 

3. Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації туризму [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.world-tourism.org 

4. Kapera I. Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu / I. Kapera // 
Bezpieczeństwo w turystyce, wybrane zagadnienia / pod red. S. Sacha. – Kraków : Krakowska 
Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. 

5. Sraga M. Zagrozenia terroryzmem jako bariera w rozwoju turystyki miêdzynarodowej / 
M. Sraga // Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku 
œwiatowego / red. I. Jêdrzejczyk, W. Mynarski. – Katowice : Wydawnictwo Akademii 
Wychowania Fizycznego, 2003. 

 
 
 
 

УДК 911.3:796.531                                                          И. Л. Фѐдорова – преподаватель                                                                          
кафедры социально-экономической                                                                          
географии и туризма Брестского                                                                          
государственного университета                                                                          
имени А.С. Пушкина (Беларусь) 

 

Роль интеграционных процессов в сохранении славянской  
культуры и развитии культурно-религиозного туризма 

 
 Работа выполнена на кафедре 

социально-экономической географии  
и туризма Брестского гос. университета 
им. А. С. Пушкина (г. Брест)  

 
В статье рассматривается трансграничное сотрудничество Беларуси, Польши, 

Украины в области туризма как одного из видов регионального сотрудничества. Важной 
составляющей такого сотрудничества является историческое прошлое и его отражение в 
духовной культуре пограничья. Все это создаѐт условия для формирования туристской 
привлекательности пограничья, а именно туризма религиозной направленности. 
Отмечается, что главной формой взаимодействия в туристском пространстве 
трансграничного региона являются трансграничные туристские маршруты. 
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Fiodarava I. L. The Role of the Integration Processes in the Preservation of Slavic 
Culture and the Development of Cultural and Religious Tourism. The article deals with cross-
border cooperation between Belarus, Poland, Ukraine tourism as a form of regional cooperation. 
An important component of this cooperation is the historical past and its reflection in the spiritual 
culture of the borderland. All this creates conditions for the formation of the tourist attractiveness 
of the borderland. It is noted that the main form of cooperation in the area of cross-border tourism 
in the region are cross-border tourist routes.  

Key words: cross-border cooperation, culture borderland, cross-border tourism religious 
orientation, cross-border tourist route. 

 
В настоящее время во всем мире происходят процессы интеграции в 

различных сферах деятельности. Зачастую интегрируются государства, их 
отдельные территории, которые имеют схожие социально-экономические условия, 
историческое развитие, территориальную и культурную близость и др. Одной из 
таких форм интеграции являются трансграничные регионы (ТГР), в рамках которых 
осуществляется трансграничное сотрудничество. Трансграничное сотрудничество – 
это сотрудничество в рамках сопредельных территорий соседних государств. 

Наиболее распространенной формой организации трансграничного 
сотрудничества является еврорегион. К таким регионам, например, относится 
еврорегион «Буг», объединивший территории Брестской области Беларуси, 
Люблинского воеводства Польши и Волынской области Украины. Территория 
белорусско-польско-украинского пограничья является уникальной, так как здесь по 
нынешний день происходит взаимопроникновение культур. Их общее историческое 
прошлое нашло отражение в материальной и духовной культуре пограничья. На 
протяжении многих столетий в этом месте переплетались православие, 
католицизм, униатство и иудаизм [1]. 

Особую роль для верующего населения Беларуси, Польши, Украины на 
протяжении столетий играли исторические события глобального и регинального 
уровней. К таким ключевым событиям можно отнести подписание Люблинской и 
Брестской уний, две мировые войны. Приграничные территории ТГР входили в 
состав государства Речь Посполитая, основанного в 1569 г. подписанием 
Люблинской унии государственным союзом между Королевством Польским и 
Великим княжеством Литовским. Особую остроту после Люблинской унии 
приобрели проблемы веры и языка. На всех землях новообразованной Речи 
Посполитой активно насаждались католичество и польский язык (в особенности на 
территории бывшего Великого Княжества Литовского, в том числе на некоторых 
территориях современных Беларуси и Украины). Еще одним значимым событием 
было подписание «Брестской унии» на униатском соборе в Бресте в 1596 г. – акт о 
присоединении православной церкви к римско-католической церкви. Брестская уния 
привела к возникновению на территории Речи Посполитой греко-католической 
церкви. Подписание Брестской унии привело к долгой и временами кровавой 
борьбе между последователями двух христианских конфессий на западных землях. 
Борьба православных и униатов, а также победа первых в этой 
межконфессиональной войне в конце XVI – начале XVII веков имела чрезвычайно 
большое общественно-политичное, моральное, духовное и идеологическое 
значение и в значительной мере определили дальнейший ход истории.  

Мировые войны привели к гибели значительной части населения трех 
соседствующих стран. 

Историческая близость приграничных сообществ в еврорегионе дополняется 
близкими культурными основаниями, в частности – славянскими. Имеющиеся 
этноконфессиональные различия сегодня не разъединяют народы пограничья, а 
создают условия для формирования его туристской привлекательности. 
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Конфессиональное разнообразие, его мировоззрение отражается в 
сакральных объектах, а мода на тот или иной архитектурный стиль подчеркивает 
уникальность сакральной архитектуры. Это нашло отображение в архитектуре и 
внутреннем обличии храмов. На территории пограничья можно встретить разные 
архитектурные стили сакральных объектов: барокко, классицизма, архитектуру 
русского стиля, готики, ренессанса. Сохранилось значительное количество храмов 
деревянного зодчества, что связано с обилием в этих местах лесов.  

Анализ эмпирических данных показывает, что еврорегион «Буг» имеет 
значительные предпосылки для развития на его территории культурного 
трансграничного туризма религиозной направленности. Здесь сложилась сеть 
сакральных объектов культуры, развиваются процессы взаимодействия между 
отдельными ее элементами, а также между приграничными системами культуры 
трех стран. Наиболее важными культурными факторами при этом являются 
наличие большого числа разнообразных, статусных, пригодных для показа 
туристам объектов культурного туризма. 

Накоплен достаточный опыт положительных практик трансграничного 
взаимодействия в области туризма. Он показывает, что именно в этой сфере 
достигаются высокие результаты. Использование туристских ресурсов, имеющихся 
по разные стороны государственных границ, обусловливает качественно новый 
уровень сотрудничества приграничных регионов и по направленности – через 
границу с интеграцией ресурсов и соответствующими организационными схемами, 
и по формам – в виде трансграничных туристских маршрутов разных видов и 
трансграничных туристских кластеров, обеспечивающих создание и реализацию 
новых форм туристских продуктов, и иное качество туристских услуг. 
Трансграничные туристские маршруты являются главной формой взаимодействия в 
туристском пространстве трансграничного региона. Трансграничный туристский 
маршрут – трасса путешествия, соединяющая туристские достопримечательности 
на территории трансграничного региона, предназначенная для туристов, 
путешествующих пешком, либо на велосипедах, лошадях, байдарках, автомобилях 
(автобусах). Трансграничные туристские маршруты – трансграничные туристские 
продукты. Трансграничный туристский продукт реализуется на территории минимум 
двух государств на основе использования туристского потенциала всего ТГР. 
Обязательным условием реализации данного туристского продукта является 
открытость пограничных переходов между соседними государствами.  

Туристские маршруты, проходящие через ТГР, служат расширению 
возможностей развития добрососедского туризма, в который вовлечены 
приграничные сообщества периферийных, некогда слаборазвитых территорий. Они 
инициируют и поддерживают действия локальных сообществ по устойчивому 
развитию этих регионов, имеющих определенную историческую общностью, но 
разделенных государственной границей. Трансграничные маршруты служат также 
средством привлечения инвесторов к созданию в ТГР баз туризма и отдыха. 
Формирование, развитие и реклама этих особых туристских продуктов, таких как 
уникальные туристские маршруты европейского и мирового уровней, повышает 
туристскую привлекательность приграничных регионов. Трасы этих маршрутов 
проходят через территории с исключительными по ценности природными и 
культурными туристскими ресурсами. Такие маршруты рекламируют весь ТГР, 
демонстрируя его культуру, памятники и т. п.  

Туристские маршруты способствуют активизации и развитию локальных 
сообществ, живущих в ТГР, а также инициируют и поддерживают локальное 
предпринимательство. Они выполняют посредническую функцию в поисках 
исторических и культурных связей между народами, в углублении и 
культивировании знания об общем прошлом их культурной самоидентификации. 
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Кроме того, они инициируют духовное возрождение, а также практически участвуют 
в реализации идеи интеграции народов. 

Важной функцией трансграничных туристских маршрутов является их 
интеграционная роль во взаимоотношениях районов и жителей еврорегионов. Они 
содействуют также распространению культурного и природного наследия. 
Участвуют в росте доходов жителей ТГР, в увеличении числа трудовых мест через 
развитие непроизводственной сферы. Такие маршруты служат улучшению 
доступности приграничных территорий, хозяйственному туристскому освоению и 
улучшению состояния транспортной инфраструктуры. 
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Розглянуто роль подорожей у системі ціннісних орієнтацій студентської молоді. На 

основі анкетного опитування студентів Інституту міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету виявлено особливості їхніх ціннісних орієнтацій, а також 
можливості студентства з позицій споживання туристичних послуг. 

Ключові слова: подорож, соціологічне опитування, студент, туризм,  туристичний 
маршрут. 

 
Balabanov G. V., Gudymenko I. V. The Role of Travelling in the System of Value 

Orientations of Students (for Example Institute of International Relations in National 
Aviation University). The role of travelling in the system of value orientations of young people is 

reviewed. Features their value orientations and student possibility from the standpoint of 
consumption of tourist services are based on a questionnaire survey of students of the Institute of 
International relations in National Aviation University. 

Key words: travelling, sociological survey, student, tourism, tourist route. 

 
Студентська молодь є великою соціальною групою населення, яка впродовж   

4–6 років здобуває фахові знання та уміння у поєднанні з формуванням цiннicних 
орієнтацій, набуттям життєвого досвіду, активним ознайомленням із природою, 
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історією й культурою України та інших країн світу. Це нове покоління, яке виросло за 
роки незалежності України. Життєвi уcтaнoвки й цiннicнi opiєнтaцiї cтудeнтcтвa 
свідчать про глибину та темпи coцiaльних змiн, щo вiдбувaютьcя в українському 
cуcпiльcтвi. Властива студентській молоді просторова мобільність обумовлена 
участю у різноманітних академічних освітніх проектах, важливістю відпочинку, 
фізичного самовдосконалення, соціокультурного розвитку й духовного збагачення. 
Водночас обмeжeнi мaтepiaльнi мoжливocтi бiльшocтi cтудeнтiв є стримуючим 
чинником попиту на різноманітні подорожі, акцент попиту зміщується переважно в 
економ-сегмент, зростає роль самодіяльного туризму.  

З метою оцінити роль подорожей у життєдіяльності мoлoдi, мoжливocтi 
cтудeнтcтвa з пoзицiй cпoживaння туpиcтичних пocлуг було проведено спеціальне 
coцioлoгiчне опитування. Пpeдмeт дocлiджeння полягав у виявленні думки cтудeнтiв 
про спонукальні мотиви подорожей, зaцiкaвлeнocтi у пeвних гeoгpaфiчних 
нaпpямкaх подорожей і нoвoму eкcпepимeнтaльнoму фopмaті пpoвeдeння 
практичної підготовки. Oб’єктом дocлiджeння був контингент cтудeнтів I–IV куpciв 
Iнcтитуту мiжнapoдних вiднocин Національного авіаційного університету (НАУ). 
Генеральна сукупність становила 1100 осіб. Мeтoд збopу iнфopмaцiї – aнкeтувaння. 
Мicцe тa чac проведення – Київ, НAУ, 01–15 гpудня 2014 p. Iнcтpумeнтapiй – анкета. 
Oпитувaння булo aнoнiмним і добровільним, уci дaнi викopиcтaнi тiльки в 
узaгaльнeнoму виглядi. 

Для poзpaхунку oбcягу вибірки за стандартною формулою похибку було взято 
на рівні 5 %; обсяг вибірки визначено у 310 осіб. Структура вибірки за 
спеціальностями й курсами студентів відтворювала структуру генеральної 
сукупності. Зупинимося докладніше на отриманих результатах (%).  

1. Дo якoгo типу людини Ви ceбe вiднocитe? 
a) пoдopoжувaти пoдoбaєтьcя, пpoтe є пpичини, щo заважають – 59; 
б) мaндpiвкa для мeнe дужe важлива, цe caмe життя – 33;  
в) дoмociд (виїзд iз дoму лишe в кpaйнiх випaдкaх) – 4; 
г) вaжкo зopiєнтувaтиcя – 3; 
д) власний вapиaнт – 1.  

2. Якими зaзвичaй є гoлoвнi цiлi Вaшoї пoдopoжi? 
a) вiдпoчинoк нa пpиpoдi, дoзвiлля тa poзвaги – 36;  
б) пiзнaння пaм'ятoк icтopiї тa культуpи, традицій – 28;  
в) гocтьoвa мeтa (вiдвiдувaння poдичiв, дpузiв i знaйoмих) – 13;  
г) шoпiнг – 10;                                                   
 д) cпopтивнa мета – 4;                                     
ж) лiкувaння тa oздopoвлeння – 3; 
з) дiлoвa мета – 3; 
i) власний вapиaнт – 2; 
к) паломництво – 1. 

3. Вкaжiть гoлoвнi пpичини,  якi  зaвaжaють Вaм  aктивнiшe пoдopoжувaти: 
a) oбмeжeнi фiнaнcoвi можливості – 48; 
б) дeфiцит чacу – 24; 
в) я нaвчaюcь i працюю – 15;  
г) мeнi нiщo нe заважає – 7;  
д) власний вapiaнт – 3; 
ж) пoбoювaння зa влacну бeзпeку – 2;           
з) oбмeжeння зa cтaнoм  здopoв'я – 1. 

4. Пoпepeду тpaдицiйнa пepepвa у нaвчaльнoму пpoцeci IМВ НAУ 1–9 тpaвня 
2015 poку. Куди Ви збиpaєтecь нa тpaвнeвi cвятa 2015 poку: 

a) пoїду з Києвa дoдoму, дo батьків – 26;   
б) нe знaю, вaжкo визначитись – 21;  
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в) пoдopoжувaтиму peгioнaми Укpaїни – 15; 
г) зaлишуcь у Києвi – 14;                                   
д) зa кopдoн – 11;             
ж) нa дaчу – 7; 
з) власний вapиaнт – 6.           

5. Чи цiкaвить Вac нoвий фopмaт пpoвeдeння пpaктики – кoлeктивнa 
aвтoбуcнa пoдopoж фaхoвoгo cпpямувaння тpивaлicтю 8–9 днiв пiд кepiвництвoм 
виклaдaчiв? Цeй фopмaт пepeдбaчaє мapшpутнo-cтaцioнapний хapaктep 
пpaктики з вiдвiдувaнням унiкaльних пaм’ятoк пpиpoди, icтopiї тa культуpи, 
диплoмaтичних уcтaнoв, бiзнec-cтpуктуp тa opгaнiв дepжaвнoгo упpaвлiння, 
зуcтpiчi зi cтудeнтaми й виклaдaчaми iнших унiвepcитeтiв, нaбуття нoвих знaнь 
i нaвичoк opгaнiзaцiйнo-iнфopмaцiйнoгo хapaктepу: 

a) тaк, цiкaвить,  якщo мapшpут пoєднує вiдвiдувaння peгioнiв Укpaїни тa 
iнoзeмних дepжaв – 52;  

б) тaк, цiкaвить зa умoви пoдopoжi зa кopдoн – 26; 
в) тaк, цiкaвить зa умoви пoдopoжi Укpaїнoю – 13; 
г) нi, тaкий фopмaт виїзнoї пpaктики мeнe нe цікавить – 9. 
6. Якi peгioни, мicтa тa oб’єкти в Укpaїнi Вac цiкaвлять  i куди  нacaмпepeд 

Ви б пoїхaли [відкрите питання, наведено перші 10 найпопулярніших          
відповідей, %]: 

7. Вкaжiть кpaїни, мicтa тa oб’єкти зa кopдoнoм,  куди  Ви  бaжaєтe пoїхaти 
в пepшу чepгу [відкрите питання, наведено перші 10 найпопулярніших 
відповідей,%]: 

Iтaлiя – 24,8; 
Cпoлучeнi Штaти Aмepики  – 15,3; 
Фpaнцiя – 14,7; 
Нiмeччинa – 11,8; 
Icпaнiя – 10,5; 
Вeликa Бpитaнiя – 8,9; 
Лoндoн – 5,3; 
Пapиж – 3,6; 
Пoльщa – 3,1; 
Япoнiя – 2. 
8. Який piвeнь витpaт нa виїзну пpaктику тpивaлicтю 8–9 днiв (пpoїзд, 

пpoживaння, хapчувaння, eкcкуpciї) Ви мoжeтe coбi дoзвoлити: 
a) вiд 3 дo 4 тиc. гpн. – 40;                  
б) вiд 4 дo 5 тиc. гpн. – 24; 
в) вiд 5 дo 6 тиc. гpн. – 19;   
г) вiд 6 дo 7 тиc. гpн. – 11; 
д) мoї фiнaнcoвi мoжливocтi нe дoзвoляють бpaти учacть у виїзнiй пpaктицi  – 6.  
9. Чи цiкaвить Вac пpoпoзицiя взяти учacть у виїзнiй пpaктицi, мapшpут якoї 

пpoхoдитимe Укpaїнoю (Київ – Вiнниця - Кaм’янeць-Пoдiльcький – Хoтин – Чepнiвцi 

Львiв тa oблacть – 31,9; 
Oдeca тa oблacть – 27,3; 
Кapпaти – 10,3; 
Чepнiвцi – 8,7; 
Кaм′янeць-Пoдiльcький – 6,1; 
Зaкapпaття – 5,9; 
Ужгopoд – 4,7; 
Iвaнo-Фpaнкiвcьк – 2,5; 
Хapкiв – 2,1; 
Вiнниця – 0,5. 
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– Зaлiщики i Днicтpoвcький кaньoн – Тepнoпiль – Пoчaїв – Ocтpoг – Житoмиp – 
Київ): 

 a) так – 63;  
 б) ні – 37.                                
10. Чи цiкaвить Вac пpoпoзицiя взяти учacть у виїзнiй пpaктицi, мapшpут 

якoї пpoхoдитимe Укpaїнoю, Угopщинoю, Aвcтpiєю, Iтaлiєю тa Cлoвeнiєю  (Київ – 
Будaпeшт – Вiдeнь  – Гpaц – Клaгeнфуpт – Вeнeцiя – Люблянa  – oз. Хeвiз  – Київ): 

a) так – 83;              
б) ні – 17. 

11. Вaш вiк: 
a) 18–19  poкiв – 37;         
б) 20–21  рік – 32;     
в) мeншe 18 poкiв – 28;                 
г) 22–23 роки – 3;       
д) 24–25  poкiв – 0;         
ж) 25 i більше – 0. 

12. Вaшa cтaть, %: 
a) жіноча – 69;                         
б) чoлoвiча – 31. 

13. Вкaжiть тип нaceлeнoгo пункту,  дe Ви зapeєcтpoвaнi зa пacпopтoм, %: 
a) cтoлиця дepжaви чи oблacний центр – 74; 
б) мicтo oблacнoгo пiдпopядкувaння – 13; 
в) paйцeнтp, мicтo paйoннoгo пiдпopядкувaння – 8; 
г) село – 3; 
д) ceлищe мicькoгo типу – 2. 

14. Чи мaєтe Ви зaкopдoнний пacпopт, %? 
a) так – 68; 
б) ні – 32. 

Отже, результати опитування свідчать, що держава «за залізною завісою» 
дійсно залишилася позаду. Нове покоління високо цінує право на вільне 
пересування як одне з фундаментальних прав людини й бажає ним користуватися. 
За підсумками проведеного дослідження будуть розроблені нові навчальні програми 
практик і прийняті відповідні адміністративно-управлінські рішення. 
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розвиваються випереджальними темпами на основі наявного туристично-рекреаційного 
потенціалу. Окреслено пріоритетні вектори розвитку туризму в Латвії. 

Ключові слова: рівень конкурентоспроможності у сфері туризму, динаміка в’їзного 
туризму, географія в’їзного туризму, туристичні витрати, пріоритетні вектори розвитку. 

 
Chyr N. V. The Modern Trends of International Tourism in the Baltic Region (on the 

Example of Latvia). Some aspects of international tourism in Latvia is considered. The dynamics 
of tourist arrivals to the country, the geography of the inbound tourism, the dynamics of outlay of 
foreign tourists is analyzed. Types and forms of tourism, which developing leading position  rates 
on the basis of tourism and recreational potential is highlighted. The priority vectors of 
development of tourism in Latvia is outlined. 

Key words: the level of competitiveness in tourism, dynamics of the inbound tourism, travel 
expenses, priority vectors of development. 

 
Актуальність дослідження. Розвиток міжнародного туризму в 

постсоціалістичних країнах Європи відбувається значно повільніше порівняно з 
Західною Європою. Проте ця сфера у Балтійському регіоні є досить перспективною, 
підтвердженням чого виступає високий інтерес іноземних туристів, а також 
стабільно зростаючий рівень туристичних прибуттів протягом 1990–2014 рр.  

Після виходу зі складу СРСР країни Балтійського регіону взяли чіткий курс на 
інтеграцію в європейське співтовариство. Разом із тим, не володіючи значним 
мінерально-ресурсним потенціалом та внаслідок втрати виробничих зв’язків із 
колишніми «союзними» підприємствами, країни регіону зробили ставку саме на 
розвиток сфери послуг, зокрема, банківської сфери та туризму. 

Результати дослідження можуть послужити імпульсом в активізації 
туристичного потоку з України в країни Балтії. 

Результати дослідження. Для невеликої за розмірами Латвії, яка обмежена 
запасами мінеральної сировини й не може похизуватись особливим розвитком 
стратегічно важливих галузей економіки, туризм – це та галузь, яка може 
забезпечити неабияке зростання економіки при мінімальних економічних затратах. 
Тому в Латвії була розроблена Стратегія туристичного маркетингу на 2010–2015 рр., 
яка націлена на першочергове створення туристичного бренду країни, 
популяризацію латвійського турпродукту, активізацію туристичної діяльності. 

Сьогодні питома вага туристичної галузі становить 5 % у ВВП країни. Експорт 
туристичних послуг за останні декілька років зріс на 5–10 % [2].  

Станом на 2013 р. Латвія займала 52-е місце серед 139 країн світу за рівнем 
конкурентоспроможності у сфері туризму, що на три позиції нижче, ніж у 2009 р. [4]. 
Зате у світовому заліку країна випередила такі держави, як Філіппіни, Індонезія й 
Ямайка. Такі дані містяться на сайті Всесвітнього економічного форуму в доповіді 
Travel & Tourism Competitiveness Report 2013–-2014. 

На початок 2014 р. в’їзний туризм у країну фіксувався на позначці 4,7 млн 
туристів. Динаміка кількості іноземців, що перетнули кордон Латвії з туристичною 
метою представлено на рис. 1. 

У географії в’їзного туризму особливе місце займають Росія, Німеччина, 
Фінляндія, Швеція, Литва та Естонія. Пріоритетними напрямками в майбутньому 
можуть стати Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Великобританія.  

Число російських туристів, прибулих у Латвію в 2014 р., скоротилося приблизно 
на 15 %. Водночас на 60 % збільшилася кількість туристів із Великобританії, на 30 % 
– із Німеччини, але найбільше зріс інтерес до Латвії серед японців – кількість 
туристів із цієї країни зросла на 64 % [5]. 

Зростання в’їзного турпотоку з країн СНД відбулося переважно за рахунок 
збільшення кількості подорожуючих з Азербайджану (на 14 %, або на 9,4 тис. осіб), 
Білорусі (на 2 %, або на 72,6 тис. осіб), Киргизстану (на 72 %, або на 7,5 тис. осіб), 
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Узбекистану (на 9 %, або на 9,1 тис. осіб), Росії (на 13 %, або на 927,4 тис. осіб). 
Туристичний потік із зазначених країн цілком реально можна збільшити до                   
15‒20 тис. осіб за рахунок лібералізації візового режиму [1, с. 146].  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка в’їзного туризму Латвії в 2005– 2013 рр., 

 млн осіб (складено автором) 
 

У таблиці 1 подано Топ-10 країн за кількістю проведених ночей у Латвії (станом 
на 2014 р.). 

Разом із тим, намітилася тенденція до зниження загальних туристичних витрат 
у країні (рис. 2), що пояснюється низкою об’єктивних чинників (світовою 
економічною кризою 2008 р., нестабільною політичною ситуацією 2013‒2014 рр. 
тощо). 

Таблиця 1 
Топ-10 країн за кількістю  

проведених ночей у Латвії [2] 
 

Країни Кількість проведений 
ночей, тис. 

Зміни порівняно з 
минулими роками, % 

Німеччина 197,5 -25,4 

Росія 196,6 +0,8 

Фінляндія 153,3 -17,1 

Білорусь 131,5 +28,4 

Литва 120,5 -38,7 

Норвегія 118,6 -15,1 

Швеція 102,8 -14,4 

Естонія 90,2 -30,5 

Великобританія 78,3 -43,1 

Італія 60,4 -15,3 

 



 136 

 
 

Рис. 2. Загальні туристичні витрати іноземних туристів у Латвії  
 (складено автором на основі [1]) 

 

Туристичні витрати в розрізі окремих країн представлені на рис. 3.  
Найбільш відвідуваною туристами в Латвії є Рига (80 % загального турпотоку). 

За даними Ризького бюро з розвитку туризму, з посиланням на Центральне 
статистичне управління у першому кварталі 2014 р. її відвідало 193,7 тис. іноземних 
гостей, що на 19 % більше минулорічного показника [1]. 

 
 

Рис. 3. Топ-10 країн за туристичними витратами в Латвії, млн євро 
(складено автором на основі [3]) 

 
Відповідно до рейтингу туристичного інтернет-ресурсу Tourism-review.com. 

(2014), Рига отримала статус найбюджетнішої столиці Європи – (39 євро за добу 
проживання). У Ризі успішно працюють інформаційні туристичні центри, які 
користуються попитом серед іноземних туристів, про що свідчить динаміка звернень 
(рис. 4). 

Ідея нової Латвійської туристичної брендової платформи полягає у 
використанні наявних латвійських туристичних продуктів, не в боротьбі з головними 
конкурентами, а в зміні «формату» таким чином, щоб кожен турист зміг дізнатися й 
полюбити Латвію. При створенні нового туристичного бренду країни були прийняті 
до увагу цінності самих латвійців, їхні емоції, стиль поведінки. Головні цінності 
латвійців залишаються незмінними ось уже протягом п’яти останніх років – це 
миролюбність, родинність і пам’ять про основні правила моральності. 

Згідно опитувань Латвійського агентства розвитку туризму, найбільше туристів 
вражає спілкування з місцевими жителями, громадський транспорт, місцеві традиції 
й уклад життя, погода, якість обслуговування, індивідуальний підхід до кожного 
туриста,  участь й особисте залучення туриста до різних заходів та програм. 
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Рис. 4. Звернення в інформаційні туристичні центри Риги (2013 р.) 
(складено автором на основі [3]) 

 
Висновки дослідження. Наявний туристично-рекреаційний потенціал Латвії 

дає змогу розвивати такі види туризму: 
1) культурно-пізнавальний туризм. Основою для його розвитку є                             

200 латвійських замків різного ступеня збереженості, а також своєрідна міська 
середньовічна архітектура;  

2) оздоровчий туризм. Відоме багатьом Ризьке узбережжя й Юрмала 
пропонують відмінний сервіс, Spa-відпочинок із найсучаснішими Spa- і wellness-
центрами. Основними лікувальними чинниками виступають клімат, мінеральні води 
та торфові грязі; 

3) екологічний туризм. Цьому сприяє наявність у країні чотирьох заповідників,                        
21 природного парку, 4 національних природних парків та одного біосферного 
заповідника. Згідно з «The Economist», Латвія входить у десятку самих чистих і 
зелених країн світу; 

4) спортивно-оздоровчий туризм. У Латвії є безліч можливостей для активного 
відпочинку: пішохідні та велосипедні маршрути, водний туризм, лижний спорт, 
яхтовий спорт. Новий і дуже популярний серед туристів вид туристичної атракції – 
Nordic walking. Чільне місце займають гірськолижні курорти країни; 
 

                              
 

Рис. 5. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Латвії  
(складено автором) 
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5) діловий туризм. Латвія – країна для ділового туризму, MICE-поїздок, бізнес-
зустрічей. Зручне й швидке сполучення з Росією, країнами СНД та Європою: 
можливість проведення різнобічних міжнародних зустрічей. Рига вже мала успішний 
досвід проведення серйозних міжнародних заходів світового рівня. Зокрема, вона 
приймала Фінал конкурсу Євробачення, Чемпіонат світу з хокею, Самміт НАТО. 
Столиця достатньою мірою забезпечена туристичною інфраструктурою для 
прийому гостей і здійснення такого роду заходів; 

6) медичний туризм. Зростання медичного туризму в регіоні розпочався з 
2005–2006 рр. Багато медичних центрів розраховано на прийом високопоставлених 
осіб і дипломатів;  

7) релігійний туризм розвивається переважно за рахунок масового 
відвідування Гори Ісуса Хреста та Аглонської базиліки. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку туризму в досліджуваному регіоні, на 
нашу думку, є такі, які зображені на рис. 5. 
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economy. Factors of the tourism development in Northern Europe is defined. Basic tourist 
centers are described. 

Key words: tourism, types of tourism, inbound tourism, tourist centers, Northern Europe. 

 
Актуальність тематики дослідження. В останні роки країни Північної Європи 

перетворилися на потужний туристичний регіон світу, який приваблює все більшу 
кількість туристів завдяки унікальній природі та добре розвиненій туристичній 
інфраструктурі. Тому дослідження особливостей розвитку туризму в регіоні є досить 
актуальним питанням. 

Метою дослідження є визначення особливостей розвитку туризму в країнах 
Північної Європи. Згідно з поставленою метою розв’язувалися такі завдання: 
розглянути чинники розвитку туризму в країнах Північної Європи; показати роль і 
місце туризму в економіці країн регіону; охарактеризувати основні туристичні 
центри окремих країн Північної Європи. 

Виклад основного матеріалу. Північна Європа займає північно-західну 
частину Євразії. Вона охоплює країни, розміщені на Скандинавському півострові 
(Норвегія, Швеція), прилеглу до них Фінляндію, а також Данію й острівну      
Ісландію [2]. Крім географічної близькості, ці країни мають низку інших спільних рис: 
спільний історичний розвиток, високий рівень економічного розвитку та порівняно 
невелика кількість населення. 

Ці країни завжди були тісно пов’язані між собою як географічно (всі вони є 
морськими державами й межують кордонами), так й історично: Ісландія до набуття 
незалежності у 1944 р. входила до складу Датського королівства; Норвегія до            
1814 р. була частиною Данії, а до 1905 р. − в унії зі Швецією; Фінляндія до 1809 р. 
перебувала у складі Шведського королівства й до 1917 р. − Російської імперії; 
Швеція до 1523 р. входила до складу Датського королівства; тільки Данія завжди 
була незалежною державою. Тривале співіснування надало державному устрою, 
рівню економічного розвитку, способу життя, цінностям, переконанням, ментальності 
народам цих країн багато спільних рис [5]. 

Північна Європа має вигідне геотуристичне положення, яке характеризується 
такими рисами:  

− межування країн регіону із Західною та Східною Європою – основними 
країнами-постачальниками туристів; 

− вихід до морів Атлантичного (Балтійського, Північного Норвезького) та 
Північно-Льодовитого океану (Гренландського та Баренцового); 

− розміщення на перетині важливих морських й авіаційних магістралей між 
Європою та Північною Америкою; 

− сусідство на південних кордонах із високорозвиненими країнами 
Європейського Союзу (Данія, Швеція та Фінляндія є членами ЄС). 

Всі країни Північної Європи мають значні ресурси для розвитку міжнародного 
туризму: гірські ландшафти, фіорди, умови для зимових видів спорту, прибережні 
острови, озерні ландшафти, заполярне літо, культурна спадщина (пам’ятки епохи 
вікінгів), архітектурні споруди, культурні установи.  

Незважаючи на суворий клімат регіону, чисте повітря та мальовничі 
ландшафти приваблюють іноземних туристів, кількість яких щороку зростає (рис. 1).  

Найбільша кількість туристів серед країн Північної Європи відвідує Данію –              
8 млн осіб, а найменша – Ісландію (0,67 мнл осіб) [6]. Проте число туристів у              
2012 р., які відвідали Ісландію та Фінляндію, значно збільшилося,  порівняно з              
1995 р., тоді як для інших країн Північної Європи характерний спад іноземних 
відвідувачів, починаючи з 2007 р. 

На міжнародному ринку туристичних послуг Фінляндія позиціонується як країна 
пізнавального та зимового лижного туризму, активного літнього відпочинку з 
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використанням природних ресурсів: озер, річок і лісів. На головний туристичний 
бренд країни перетворився Дід Мороз. 
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Рис. 1. Кількість іноземних туристі, які відвідали країни Північної Європи 
 в 1995–2012 рр.  

 
Найбільш відомими культурно-історичними туристичними об'єктами Фінляндії 

є стара частина міста Раума, фортеця Суоменлінна в Гельсінкі, церква в місті 
Петяйявесі, поховальний комплекс бронзової доби Саммаллахденмякі. Для 
залучення туристів широко використовуються подієві ресурси: фольклорні, 
гастрономічні та лижні фестивалі й свята, змагання з рибалення, регати та багато 
іншого [1]. 

Розвиток туристичної індустрії Швеції базується на використанні природних 
ресурсів, допоміжну роль виконують суспільні та подієві. Швеція пропонує як літній 
пляжно-купальний відпочинок на узбережжі морів та озер, так і лижні курорти. 
Серед останніх виділяється Оре. За високу технічну оснащеність і якість 
обслуговування цей курорт часто називають «Скандинавськими Альпами». В Оре 
неодноразово проводилися спортивні змагання світового рівня. 

Подорожі норвезькими фіордами останнім часом перетворилися в Європі на 
модний вид туризму. Норвезькі фіорди − глибоководні затоки Атлантичного океану, 
які глибоко врізаються у суходіл серед стрімких скель і високих гір із льодовиками 
на вершинах та водоспадами. Фіорди були сформовані льодовиками, які протягом 
тривалого часу врізалися у тверді скелі.  

Найкращим місцем для подорожі фіордами вважається ганзейський Берген – 
Норвегія в мініатюрі, столиця королівства тролів і мальовничих ландшафтів. У 
Бергені туристи можуть відвідати набережну, давню фортецю Бергенхус − першу 
столицю Норвезького королівства, маєток «Пагорб Тролів», стати учасниками 
фольклорних фестивалів.  

Популярна туристична дестинація − Лофотенські острови, які входять до 
складу Норвегії й часто називають «Лофотенською стіною». Вони знамениті своїми 
високими горами, красивими бухтами та дикими прибережними пейзажами. 

Туризм в Ісландії пов'язаний, насамперед, зі спостереженням за життям птахів 
і китів у природних умовах, із лижним туризмом, із риболовлею, з оглядом 
природних визначних пам'яток: льодовиків, фіордів, каньйонів, вулканів, гейзерів. 
Сірчиста вода гейзерів – основа для розвитку лікувально-оздоровчого туризму. 
Найбільшу зацікавленість у туристів викликають вулкан Снайфедльсйокудль, 
висота якого становить майже 1,5 км, національний парк Йокульсаарглюфур, 
льодовик Ватнайо-Кудла, водоспади Скогафосс і Селья-ландфосс [3]. 
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Основні визначні пам'ятки Данії зосереджені у столиці королівства – 
Копенгагені. В історичному центрі міста, біля paтуші, стоїть пам'ятник, можливо 
найбільш відомому данцю, великому казкарю Гансу Крістіану Андерсену, а на вході 
до Копенгагенської гавані – всесвітньо відома скульптура Русалочки, героїні казки 
Андерсена, яка стала символом міста. Серед визначних пам'яток столиці Данії 
особливо слід відзначити палацові комплекси Амалієнборг і Росенборг, де 
експонується колекція фарфору, дорогоцінностей і прикрас королівської сім'ї. 
Столиця багата музеями: Державний музей мистецтв, де зберігаються полотна 
Рубенса, Рембрандта, Матісса; Музей Торвальдсена з унікальним зібранням 
скульптур; Національний музей, де зібрані свідчення найголовніших історичних 
подій, що відбувалися у королівстві; Нова гліптотека Карлсберга – художній музей, 
заснований відомими данськими пивоварами; Музей Ордрупгард із чудовою 
колекцією імпресіоністів та низка інших. 

До списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО зараховано 24 об'єкти, розміщені у 
цьому регіоні: 

− у Данії (3) − Еллінг із рунічним камінням і церквою, церква XI ст. в Роскіллі, 
замок Кронборг; 

− у Норвегії (4) − дерев'яна церква в Урнесі (XI ст.), Берген часів Ганзи, 
неолітичні наскельні зображення в Альті тощо; 

− у Фінляндії (5) − Стара Раума, фортеця в Суоменлінні (Свеаборг), 
старовинна церква Петаявесі, ділянка лісу і лісопилка у Верлі тощо; 

− у Швеції (12) − королівський палац Дротнігхольм, поселення вікінгів Бірка та 
Навгарден, наскельний живопис Танума, залізні заводи Енгельсберга, Вісб'ю − місто 
Ганзи, Лапландська зона, сільська церква біля Лулео, мідні копальні Фалуна та ін. [4]. 

Скандинавські країни є досить привабливим регіоном для туристів. Так, 
наприклад у Фінляндії, внаслідок розвиненої інфраструктури, у туристів користуються 
найбільшим попитом сімейні тури. І лише 10 % іноземних туристів у Фінляндії 
обирають спортивний (гірськолижний) вид відпочинку. Інші скандинавські країни − 
Швеція та Норвегія − залишаються районами розвитку індивідуального туризму. 

Однак, країни Північної Європи не відрізняються високим рейтингом 
відвідувань туристів. Статистичні дані свідчать, що жодна з країн не входить до              
15 найбільш популярних у туристичному плані країн світу. 

Висновки. Таким чином, країни Північної Європи володіють значними 
рекреаційними ресурсами (сприятливий клімат, мозаїчний рельєф, цікава історична 
та культурна спадщина тощо), які повною мірою використовуються. Північна Європа 
приваблює туристів переважно з європейських країн завдяки високому рівню 
розвитку культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого, екскурсійного та 
спортивного туризму. Останнім часом збільшується притік іноземних туристів із 
країн Центрально-Східної Європи. 
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Стаття присвячена геотуристичному положенню Південноєвропейського туристичного 

району. Проаналізовано геотуристичне положення Південноєвропейського туристичного 
району, його позитивні та негативні риси. Охарактеризовано головні природно-кліматичні, 
історико-культурні та соціально-економічні передумови розвитку міжнародного туризму в 
цьому районі. 

Ключові слова: туризм, геотуристичне положення, Південноєвропейський 
туристичний район. 

 
Putyla V. O. Features of Geotourist Position of Southern European Tourist Region. 

The article is dedicated to the consideration of geotourist position of southern European tourist 
region. There is an appraisal of geotourist position of southern European tourist region and its 
positive and negative features in it. The article analyzes the main climatic, historical-cultural and 
socio-economic conditions of international tourism in this region. 

Key words: tourism, geotourist position, Southern European tourist region. 

 
Південноєвропейський туристичний район є одним із провідних центрів 

розвитку туризму. Актуальність дослідження зумовлена тим, що аналіз 
геотуристичного положення Південноєвропейського туристичного району є 
важливим завданням у процесі вивчення особливостей, проблем та перспектив 
розвитку туризму в ньому. 

Мета дослідження – виявити особливості геотуристичного положення 
Південноєвропейського туристичного району. 

Завданням дослідження є оцінка геотуристичного положення 
Південноєвропейського туристичного району, аналіз його позитивних та негативних 
рис. 

Результати дослідження. Геотуристичне положення – це положення 
географічного об’єкту (окремої культурно-історичної пам’ятки, поселення, країни, 
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регіону) відносно інших об’єктів, територіальної концентрації рекреаційно-
туристичних ресурсів, туристичних потоків, транспортних вузлів і магістралей, ринків 
збуту або отримання туристичних послуг [3]. 

Південноєвропейський туристичний район (Середземномор’я) має дуже вигідне 
геотуристичне положення. Його особливістю є те, що за класифікацією Всесвітньої 
туристичної організації, район є складовою части ною Європейського туристичного 
регіону й охоплює не лише країни Європи, а також Кіпр, Туреччину й Ізраїль. 

Піденноєвропейський туристичний район має широку протяжність морських 
кордонів з Атлантичним океаном, із морями Середземноморського басейну, зокрема 
Тірренським, Адріатичним, Егейським, а також західною частиною Чорного моря, що 
позитивно впливає на розвиток туризму та зв’язків зі всіма континентами світу. 
Межує з Західноєвропейським, Центрально-Східноєвропейським туристичними 
районами, також із Близькосхідним та Африканським туристичним регіонами.  

Район розміщений на перетині основних транспортних і товарно-сировинних 
шляхів із Близького Сходу, Південно-Західної Азії, Північної Африки та Америки в 
Європу та безпосередньо близько до основних споживчих туристичних ринків, є 
досить добре забезпечений туристичною інфраструктурою. Сусіднє положення із 
Західноєвропейським та Центрально-Східноєвропейським туристичними районами є 
надзвичайно важливим, адже основні туристичні потоки до Південної Європи 
спрямовані саме з цих країн. 

Країни району мають надпотужні природні та суспільні ресурси. Природно-
кліматичні умови є комфортними для відпочинку туристів, здебільшого вони 
характеризуються середземноморським кліматом із м’якими вологими зимами та 
сухим спекотним літом. Клімат у Південноєвропейському туристичному районі є 
найздоровішим у світі й характеризується відсутністю небезпечних інфекційних 
хвороб, що підвищує його туристичну привабливість. 

Територія Південноєвропейського туристичного району володіє надзвичайно 
багатим ландшафтним різноманіттям. Рельєф переважно гористий (на півночі гори 
Піренеї, Альпи, у внутрішній частині Апенніни, Балканські та Понтійські гори), що 
сприяє розвитку гірських та гірськолижних курортів, на узбережжі простягаються 
рівнини [2]. 

Вихід до теплих морів створює можливість для круглорічного розвитку  
масового курорто-пляжного та лікувально-оздоровчого туризму (Коста-Брава та 
Канарські острови (Іспанія), Лігурійська Рів’єра, узбережжя Адріатики (Італія), 
острови Егейського моря (Греція), Азорські острови (Португалія), узбережжя 
Червоного та Мертвого морів (Ізраїль), Макарська Рів'єра (Хорватія), Мальта, Кіпр, 
Туреччина) [3]. 

Південноєвропейський туристичний район охоплює країни-спадкоємиці древніх 
цивілізацій – Давньогрецької, Римської, Візантійської, колишні провідні колоніальні 
імперії світу – Іспанську та Португальську. Таким чином, район дуже багатий на 
культурно-історичні пам’ятки. Основні культурні центри – Рим, Флоренція, Мілан, 
Венеція, Єрусалим, Стамбул, Афіни, Мадрид, Барселона тощо [1]. 

Згідно з даними ВТО, у Південній Європі у 2013 р. було зареєстровано                 
201 млн прибуттів, що складає 35,7 % загальноєвропейського й 18,4 % світового 
показників. Три країни Південноєвропейського району входять у десятку найкращих 
туристичних дестинацій світу, серед них Іспанія, Італія та Туреччина [4]. 

Проте існує ряд негативних характеристик Південноєвропейського 
туристичного району, пов’язаних із рівнем соціально-економічного розвитку країн. 
Країни району характеризуються середніми показниками рівня розвитку та гострими 
соціально-економічними проблемами (Греція, Іспанія, Португалія, Туреччина, країни 
колишньої Югославії). Переживає глибоку кризу, пов’язану з вичерпністю ресурсів 
та  великими регіональними диспропорціями, також Італія.   
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Іншим негативним моментом є невирішені конфлікти та внутрішня соціальна й 
етнополітична напруженість у таких країнах, як Кіпр, Ізраїль,Туреччина, Іспанія, 
Сербія, що значно знижують їх туристичну привабливість [4]. 

Туризм для більшості країн Південноєвропейського туристичного району є 
важливою високоприбутковою галуззю господарства. Обсяг доходів від  туристичної 
діяльності у 2013 р. склав 172 млрд дол. США (38,2 % європейського й 16,1 % 
світового показників) [4]. Саме тому він може стати невід’ємною складовою 
економічного зростання та процвітання держав району. 

Висновки. Південноєвропейський туристичний район має досить вигідне 
геотуристичне положення, зумовлене розміщенням на перетині головних 
транспортних шляхів і поблизу основних споживчих туристичних ринків, наявністю 
потужних природних, історичних, культурних ресурсів та розвиненою туристичною 
інфраструктурою. Негативними характеристиками є соціально-економічні проблеми 
та невирішені конфлікти. Оскільки туризм є однією з основних статей доходу в 
бюджет країн, його активний розвиток може сприяти покращенню їхнього 
економічного становища та підвищенню їх туристичного іміджу. 
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Fedorovych D. V. The Features of Spa Resorts in the European Tourist Region. The 
features the spread of spa resorts in European countries. Analyzes the historical development of 
spa treatment. The proposed selection the resorts under the specialization in the treatment of 
diseases. 

Key words: resort, balneology, mineral spring. 

 
Дані про застосування цілющих мінеральних та термальних вод мають довгу 

історію. Багато археологічних знахідок засвідчують про те, що застосування 
мінеральних вод здійснювалося ще з V тис. до н. е. Люди використовували 
термальну воду для купання та оздоровлення. На бальнеологічних курортах 
Європейського туристичного регіону за допомогою мінеральних вод пацієнти 
лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та нервової 
систем, дихальних шляхів, опорно-рухового апарату. Дослідження основних  
бальнеологічних курортів Європейського туристичного регіону є актуальним, адже 
Європа є одним із світових лідерів щодо наявності такого типу курортів. 

Мета дослідження ‒ виявити особливості поширення бальнеологічних курортів 
в Європейському туристичному регіоні. 

Для дoсягнeння цієї мeти розв’язувалися тaкi зaвдaння: 
–  узaгaльнити тeoрeтичні oснoви дoслiджeння бальнеологічних курортів; 
– дослiдити історичний розвиток бальнеологічних курортів в Європейському 

туристичному регіоні; 
– виділити бальнеологічні курорти, відповідно до спеціалізації на лікуванні     

захворювань. 
Результати дослідження. Бальнеологія – це застосування мінеральної води в 

різних видах. Основними методиками, які застосовуються в бальнеології є: 
– гідропатія – лікувальне застосування прісної води. Фізіологічну основу 

гідропатії складають реакції хворого на термічний, механічний і хімічні чинники; 
– ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного у водне середовище. На 

відміну від душів, під час прийняття ванн на хворого впродовж усієї процедури діють 
механічні, термічні та хімічні чинники. 

На бальнеологічному курорті головним лікувальним фактором слугують 
природні мінеральні води. Вони використовуються для питного лікування, ванн, 
купання в лікувальних басейнах, душів, а також для інгаляцій, полоскань і            
зрошень [1]. На додаток до водних процедур на бальнеологічному курорті 
пропонується велика кількість спеціальних оздоровчих програм: масажі, гімнастики, 
йога. 

Історія курортного лікування розпочинається ще з давніх часів. Прикладом 
слугують Спа в Бельгії, Баден-Баден у Німеччині й Екс-ле-Бен у Франції. Особливо 
популярним було курортне лікування протягом ХІХ ст., коли знамениті курорти 
Франції, Німеччини та Чехії були витонченими соціальними та культурними 
центрами. Більшість тих, хто приймав «ліки», не робили це, насамперед із медичних 
причин, а для того щоб показати, що вони з вищого суспільства [4]. 

До Європейського туристичного регіону на бальнеологічні курорти люди 
приїжджають із медичними цілями. Вони використовуються для лікування та 
профілактики. Географія їх поширення є такою. На території колишнього 
Радянського Союзу є близько 3500 курортів. У Словаччині та Чеській Республіці є  
52 мінеральних оздоровчих озер і більше 1900 мінеральних джерел, де щороку 
близько 22 тис. громадян проходять спа-процедури протягом трьох тижнів, за 
рахунок національної програми медичного страхування. Найбільш відомі з них 
Карлсбад у Чехії та П’єштяни у Словаччині. Багато з цих курортів є приватними й 
сьогодні та їх функціонування залежить від доходу, від відвідування цих курортів 
іноземцями [3]. 
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На бальнеологічних курортах Європейського туристичного регіону вже багато 
років відпочиває й лікується величезна кількість туристів. Разом із тим, із кожним 
роком зростають вимоги клієнтів до рівня сервісу, розміщення та лікування. Щоб 
задовольнити попит туристів, менеджерам агентств необхідно освоювати медичні 
терміни, досконально вивчати пропоновані лікувальні програми, техніку виконання 
процедур, бути в курсі нових пропозицій по розміщенню. 

Основою сучасних лікувально-оздоровчих програм у країнах  Європейського 
туристичного регіону є мінеральні води унікальних джерел. Нині в країнах  
Європейського туристичного регіону найбільш затребувані курорти, які 
спеціалізуються на лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, порушення 
обміну речовин і захворювань шлунково-кишкового тракту, а також захворювань 
дихальних шляхів і шкірних захворювань [2]. Такі бальнеологічні курорти розміщені 
на території Центрально-Східної та Західної Європи, у Північній Європі цей тип 
курортів розвинений слабко. Серед них виділяються курорти Фінляндії, Швеції та 
Норвегії, проте вони мають внутрішнє значення. 

Серед центрів, що спеціалізуються на лікуванні опорно-рухового апарату, 
виділяються угорське озеро Хевіз (радіоактивна термальна вода, насичена сіркою), 
термальні курорти Балф (термальна вода насичена солями, 
гідрокарбонатом,хлоридом), Харкань (термальні води з найвищим вмістом сірки) , 
Хайдусобосло (йодисто-бромова термальна вода, що має у своєму складі кухонну 
сіль), словенські курорти Порторож (термомінеральна вода, сольовий розчин) і 
Терми-Чатеж (джерела термальної води), словацький курорт П’єштяни (термальна 
вода), чеські курорти Яхімов (радонові джерела) й Дарков (унікальна йодобромна 
вода). 

Основні курорти, що спеціалізуються на лікуванні захворювань шлунково-
кишкового тракту й порушеного обміну речовин, – це Рогашка-Слатіна в Словенії 
(мінеральна вода виняткової якості з підвищеним вмістом магнію), Карлови Вари в 
Чехії (13 джерел мінеральної води), а також Бад-Кіссінген у Німеччині (мінеральна 
вода) та Друскінінкай у Литві (мінеральні води), Хісаря, Сандански, Девін (карстові 
та мінеральні джерела), Троян (відкриті басейни з мінеральною водою), Кюстенділ 
(40 термальних джерел) у Болгарії [1]. 

Висновки. Бальнеологічні курорти Європейського туристичного регіону мають 
досить давню історію. Потоки туристів із лікувальними цілями, як маса охочих 
відпочити й розважитися, стрімко зростають, і розширюється їхня географія. Саме 
тому подорожі з лікувальними цілями набули досить значного розвитку, а 
бальнеологія займає значне місце у розвитку туризму Європейського туристичного 
регіону. 
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Здійснено характеристику Середземноморського та Тихоокеанського басейнів. 

Розкрито суть поняття купально-пляжний туризм, виділено три найважливіші світові регіони, 
що спеціалізуються на купально-пляжному туризмі. Наведено особливості організації цього 
виду туризму, здійснено порівняльну характеристику купально-пляжного туризму на 
прикладі Греції та Таїланду.  

Ключові слова: купально-пляжний туризм, Тихоокеанський туристський регіон, 
Середземноморський регіон. 

 
Lepekha M. S., Grechuha O. V. Comparative Characteristics of the Bathing-beach 

Tourism in the Mediterranean and Pacific Regions. Given the definition of bathing-beach 
tourism. The notion bathing-beach tourism, highlighted three major world regions specializing in 
bathing-beach tourism, given the particular organization of this type of tourism, conducted 
comparative description of the bathing-beach tourism on the example of Greece and Thailand.  

Key words: bathing-beach tourism, tourist Pacific region, Mediterranean region. 
 

Актуальність дослідження. Туристські потоки з метою відпочинку й розваг є 
найбільш масовими та визначають географічну структуру міжнародного туризму. 
Вони зароджуються в країнах Європи, Північної Америки, Азійсько-Тихоокеанського 
регіону й водночас тяжіють до них. Купально-пляжний туризм є одним із видів 
туризму за метою подорожування, який відноситься саме до розважального 
туризму.  

Мета роботи полягає в порівнянні особливостей купально-пляжного туризму у 
Середземномор’ї та Тихоокеанському басейні. 

Відповідно до мети розв’язувалися такі завдання: 
−  виявити особливості організації купально-пляжного туризму у 

Середземноморському і Тихоокеанському басейнах;  
−  схарактеризувати розвиток купально-пляжного туризму у Греції та Таїланді як 

провідних країнах досліджуваних регіонів. 
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Купально-пляжний туризм передбачає відпочинок на узбережжі морів, океанів, 
річок, озер тощо з метою відновлення фізичних та духовних сил людини та поєднує 
три основних фактори – це наявність пляжів, температурний режим водойм і 
відповідний клімат для купання. Щорічно пляжний туризм приносить країнам сотні 
мільйонів доларів прибутків за рахунок податків на прибуток, на землю, аеропортних 
і готельних зборів тощо. 

Райони, що спеціалізуються на пляжно-купальному туризмі, практично завжди 
відповідають трьом найважливішим умовам: 

− розміщені на стиках граничної кількості контрастних середовищ (ідеальне 
поєднання: гори-моря – різноманітне культурне середовище); 

− являють собою зону підвищеної комфортності (ідеальне поєднання таких 
показників: тривалість безморозного періоду від 180 до 240 днів, тривалість 
купального сезону понад 90 днів, тривалість сонячного сяйва до 300 днів, 
середньорічний атмосферний тиск близько 760 мм ртутного стовпчика, відносна 
вологість повітря 40–60 %); 

− додатково орієнтуються на розважальний туризм (зазвичай, 
супроводжуються розвиненою інфраструктурою, включаючи санаторії, пансіонати, 
готелі, яхт-клуби, казино та інші розважальні заклади). 

Названим умовам більшою мірою відповідають приморські й острівні території, 
що є сусідами або розміщені на території країн із багатим культурним минулим. 

Виділяють три найважливіші світові регіони, що спеціалізуються на пляжно-
купальному туризмі: Середземномор’я – абсолютний лідер, до 100 млн прибуттів на 
рік; Карибський басейн – другий за значенням – до 20 млн прибуттів; акваторія 
Великих Зондських островів (Індонезія) – третій регіон із понад 10 млн прибуттів. 

До Середземноморського басейну входять країни Південної Європи та Північної 
Африки. Розвитку туризму в Європі сприяють природно-географічні особливості 
регіону. Його береги відрізняються значною посіченістю, достатком внутрішніх морів, 
заток, бухт, що сприяло створенню на узбережжях численних портів. Більшість 
європейських країн має приморське розміщення, багато з них розміщені на островах і 
півостровах, поблизу жвавих морських шляхів з Європи в Азію, Африку, Австралію й 
Америку. Природно-рекреаційні ресурси регіону дуже різноманітні. 

Регіон Тихоокеанського басейну включає всі країни, які межують із Тихим 
океаном (табл. 1). 

Таблиця 1 
Туристські оайони Тихоокеанського регіону 

 

Туристський район Країни 

Північно-Східний Китай, Південна Корея, Північна Корея, Тайвань, Японія 

Південно-Східна Азія Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни 

Океанія Австралія, Вануату, Кірібаті, Маршаллові Острови, Мікронезія, 
Нова Зеландія, Нова Каледонія, Норфолк, Острови Кука, Острови 
Піткерн, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Північні Маріанські острови, 
Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Тувалу, Уолліс і Футуна, 
Фіджі, Французька Полінезія 

Північна Америка США, Канада, Мексика 

Центральна Америка Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама, Сальвадор 

Південна Америка Еквадор, Колумбія, Перу, Чілі 

 

Тихоокеанський туристський регіон включає полярні типи країн. З одного боку – 
Японія, Австралія й Нова Зеландія, які належать до світових економічних лідерів та 
найбагатших країн із високим рівнем розвитку, а, з іншого – Папуа-Нова Гвінея, яка 
належать до найбідніших держав світу. До регіону також належать Китай – країна з 
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більш ніж мільярдним населенням, з потужним сировинним і промисловим 
потенціалом, але з низьким прибутком на одного жителя. 

Рекреаційні ресурси регіону відзначаються надзвичайним багатством і 
різноманіттям. Це стосується як природних, так і суспільних (подієвих) ресурсів. Їх 
залучення до інтенсивного використання у туристській індустрії залежить від 
економічного розвитку й демократичних перетворень у багатьох країнах регіону. 

Сприятливі погодно-кліматичні умови, узбережжя теплих морів сприяли 
розвитку купально-пляжного відпочинку. Забезпеченість водними ресурсами, 
наявність у регіоні великої кількості островів є передумовою для розвитку морських 
круїзів. Забезпеченість окремих країн лісовими ресурсами, мозаїчність ландшафтів 
– основа розвитку екологічного туризму. Також у регіоні є всі умови для водного 
туризму, підводного плавання (дайвінгу), для розвитку пізнавального туризму. Цей 
регіон останнім часом приваблює все більшу кількість рекреантів через можливість 
відвідати екзотичні екскурсії, такі як прогулянка на слонах, крокодилячі ферми, 
мавпячі перегони тощо. 

Особливості організації пляжного туризму: 
1. Необхідна розвинена туристська інфраструктура. 
2. Наявність необхідних рекреаційних ресурсів: водні об’єкти, клімат 

(інсоляція), ландшафт. 
3. Важлива наявність великої кількості додаткових послуг: 
–  підприємства харчування (ресторани, бари, кафе); 
–  спортивні споруди (басейни, аквапарки, спортзали, майданчики для тенісу, 

гольфу, волейболу); 
–  дитячі майданчики, басейни; 
–  розважальні програми (денні, вечірні, дитячі анімаційні програми, ігри, конкурси); 
–  розважальна індустрія курортів (дискотеки, казино); 
–  прокат (автомобілів, спортивного інвентарю, катерів, човнів). 
Розглянемо досліджувані регіони на прикладі таких країн, як Таїланд та Греція 

(табл. 2) Саме ці країни в регіонах отримують великі доходи до бюджету країни з 
туристської галузі. У Греції, за офіційними даними, доходи від туризму у 2012 р. 
становили близько 18 % ВВП країни, а в Таїланді – 20,2 %. 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика купально-пляжного туризму у Таїланді та Греції 

 

Критерії 
порівняння 

Характеристика купально-пляжного туризму в країнах 

Таїланд Греція 

Географічне 
положення 

Південно-Східна Азія Південь Балканського півострова в 
Європі 

Клімат Вологий тропічний на півночі 
країни й субекваторіальний у 
центральній і південній 
частинах, а на кордоні з 
Малайзією – екваторіальний. 

М'який, середземноморський: тепла 
волога зима й спекотне сухе літо. 
Купальний сезон починається з 
середини травня й закінчується  
в кінці жовтня 

Туристські ресурси 50 національних парків і 
заповідників, культурно-
історичні пам’ятки 

17 об’єктів ЮНЕСКО, культурно-
історичні пам’ятки 

Інфраструктура Готелі від 2** до 5*****, бунгало Готелі від 3*** до 5*****, марини 

Наявність 
блакитного 
прапору 

Немає 425 пляжів 

Тип пляжу за 
гірською породою 

Білий піщаний Піщаний, гальковий, піщано-
гальковий 

Протяжність 
берегової лінії, км 

2400 4000 
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Досліджувані регіони мають спільні та відмінні риси: ці країни приносять 

значний відсоток ВВП до країни, протяжну берегову лінію, велику кількість 

туристських ресурсів. Готельна інфраструктура представлена в обох країнах. 

Відмінним є клімат, а відповідно й сезонність туристичних потоків. Тихоокеанський 

басейн включає країни з найкращими пляжами: піщаними. Середземноморський 

басейн має відмітки якості пляжу – блакитні прапори. 

Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації туризму, Греція посідає                       

15 місце у світовому списку найбільш відвідуваних країн світу: щороку на відпочинок 

до Греції приїжджають понад 17 млн туристів. Високий рівень розвитку туризму 

пояснюється, з одного боку, географічним положенням країни й багатою культурною 

спадщиною та природними ресурсами. Греція є однією з небагатьох країн, які 

приваблюють туристів одночасно рекреаційними курортами, різнобічним історико-

культурним туризмом та паломництвом до святинь усього християнського світу. 

Щороку Грецію відвідують близько 40 тис. українців. 

Таїланд традиційно займає одне з перших місць за показниками розвитку 

міжнародного туризму. На нього припадає понад 1/10 загального світового 

туристського потоку.  

Отже, досліджувані регіони мають великий потенціал у подальшому розвитку. 

Середземноморський регіон є досить розвинутим, цьому сприяла низка факторів: 

географічне положення відносно основних споживачів послуг, а також наявність 

туристських ресурсів. Тихоокеанський регіон ще не достатньо розвинений, оскільки 

його географічне положення є віддаленим від основних споживачів послуг 

розвинених країн. Однак розвиток авіатранспорту та зниження цін на транспорт, 

дешевизна туристських послуг у країнах регіону, унікальність ресурсів сприяють 

розвитку купально-пляжного туризму в країнах Тихоокеанського басейну. 
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Розглянуто особливості розвитку релігійно-паломницького туризму в сучасній Греції. 

Проаналізовано основні передумови розвитку та функціонування системи обслуговування 
паломництва в країні. Узагальнено головні проблеми розвитку релігійно-паломницького 
туризму в сучасних умовах економічної кризи в державі та світі. 
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Patiychuk V. O. Modern Features of the Development of Religio-pilgrimage Tourism 

in Greece.  The special features of the development of religio-pilgrimage tourism in modern 
Greece are considered. The article analyzes the main preconditions for the development and 
functioning of the service of pilgrimage in the country. The main problems of religio-pilgrimage 
tourism under present-day conditions of economic crisis in the country and in the world are 
generalized. 
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Туризм у сучасній Греції є однією з провідних галузей її економіки. Високий 

рівень розвитку туризму в країні пояснюється її вигідним географічним положенням і 
багатою культурною спадщиною, а також різноманітними природними ресурсами та 
сприятливою політикою держави щодо іноземних рекреантів та туристичного 
бізнесу загалом. За свідченням офіційної статистики, на туризм припадає 18 % ВВП 
країни й 16 % робочої сили [7]. Прямі надходження від туризму в державі за 2014 р. 
рік склали 13,5 млрд євро. Потік туристів за 2014 р. збільшився на 23 %,  порівняно 
до попередніх років [12]. Так, за оцінками фахівців, Греція посідає 15 місце у 
світовому списку найбільш відвідуваних країн світу. Щороку на відпочинок у цю 
південно-європейську державу приїжджають понад 20 млн туристів [3]. 
Нарощування туристичного потенціалу в країні базується на потужних туристичних 
ресурсах як природного, так і культурно-історичного характеру, що дає їй змогу 
розвивати усі відомі види туризму: від спортивно-оздоровчого, екстремального, 
екологічного – до культурно-пізнавального та паломницького [2]. Греція є однією з 
найбільш відвідуваних країн світу, яка має сакральні об’єкти світового значення, що 
притягують до себе паломників із різних регіонів світу – переважно християнських.  

Релігійно-паломницький туризм у країні є значущим для її соціально-
культурного розвитку, оскільки країна, за офіційною статистикою, на 98 % є 
православною й релігія та церква в ній є статусними, а священнослужителі 
перебувають на державній службі [1]. Конституція Греції визнає православ'я як 
переважаючу релігію в країні, одночасно гарантуючи свободу віросповідання для 
всіх. За даними соціологічного дослідження Євростату, в 2005 р. 81 % греків 
відповіли, що вірять у Бога, це є третім показником серед країн-членів ЄС, 
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поступаючись тільки Мальті та Кіпру [4]. Тому в Греції з боку державницьких 
структур та туристичних фірм постійно приділяється увага розвитку паломницького 
туризму. Країна є однією з перших у світі, яка офіційно дозволила туристичним 
фірмам та агенціям як державного, так і приватного сектора, а також релігійним 
підрозділам забезпечувати процес паломницького обслуговування населення. Вона 
всіляко підтримує та стимулює розвиток релігійно-паломницького туризму, що 
потребує наукової уваги й зумовило вибір теми цього дослідження. Основною 
метою цієї публікації є аналіз особливостей функціонування релігійно-
паломницького туризму в сучасних умовах економічної кризи в Греції, а також 
вивчення головних проблеми розвитку паломницького туризму та з’ясування 
можливостей його оптимізації в перспективі. 

Греція славиться своїми курортними та рекреаційними центрами  
різнопланового відпочинку, а також має багату культурну спадщину й сакральні 
об’єкти світового значення, що приваблюють туристів не тільки з інших регіонів 
Європи й світу загалом [6]. Зокрема, для православного люду Греція є фактично 
другою всепланетарною святинею, після Ізраїлю, оскільки на її території розміщена 
свята гора Афон – відома чернеча республіка, де знаходяться численні чоловічі 
монастирі, скити, каливи, келії та інші форми чернечого життя. Окрім того, на її 
території розміщено 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 [9].  

 Афон має свої органи управління – святий Кінот, до якого входять 
представники усіх відомих монастирів і спеціальні підрозділи для налагодження 
монастирського життя, наприклад – протат, що розміщується у столиці Афону 
чернечому містечку Кареї, який складається з представників 4-х головних обителей,  
що обирається строком на один рік. В’їзд на святу гору Афон для паломників є 
обмеженим. Афонське керівництво видає спеціальний дозвіл на відвідування Святої 
Гори – діамонтіріон, який можна отримати тільки представникам чоловічої статі, 
оскільки жінкам суворо заборонений вхід на територію Афону – з метою не 
спокушати ченців і не заважати безперестанній чернечій молитві, а також наявні 
обмеження щодо напливу паломників чоловіків та існують спеціальні правила 
поведінки, щоб не перешкоджати ченцям звершувати молитви за весь світ. Гора 
розміщується на третьому «пальці» півострова Халкідікі, що знаходяться на півночі 
Греції. Вона має тисячолітню історію свого чернечого життя. Тут розміщуються             
20 основних монастирів  (російський – Пантелеймонів, сербський – Хіландар, 
болгарський – Зограф, інші – грецькі), включаючи Велику Лавру Афанасія 
Афонського, та понад 200 інших монастирів різних форм чернечого устрою, де 
живуть і трудяться в постах і молитві православні ченці з усього світу. Тут 
знаходяться численні мощі святих угодників Божих таких, як св. великомучеників 
Пантелеймона й Георгія Побідоносця, святителя Іоанна Златоустого, св. прав. Анни, 
св. рівноап. Марії Магдалини, св. преп. Афанасія, Петра, Силуана та інших 
афонських і всесвітніх православних святих. На Афоні знаходяться відомі 
чудотворні ікони Божої Матері: «Скоропослушниця», «Іверська», «Всецариця», 
«Троєручиця», «Млекопітательниця», «Сладке Лобзання», «Ватопедська», 
«Стариця», «Достойно є», «Милуюча», «Закланна», «Економіса», «Благодатна» та 
багато інших святинь. 

Греція є однією з найбільш відвідуваних православних святинь світу. На її 
території знаходяться такі відомі православні святині: мощі св. апостола Андрія 
Первозданного в м. Патри (Південна Греція);  великомуч. Димитрія Солунського, 
святителя Григорія Палами та муч. Анісії в м. Салоніки, біля околиць якого 
знаходяться монастирі з мощами св. великомуч. Анастасії Узорешительниці та             
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св. преп. Паїсія Афонського (п-в Халкідікі); святителя Спиридона Тримуфунтського 
на о. Корфу (Західна Греція); св. Праведного Іоанна Руського на о. Евбея (Східна 
Греція);  великомуч. Єфрема м. Неа Макрі (область Аттіка); мощі св. прав. Чоловіка 
Божого Олексія та святителя Філарета Милостивого в м. Калавріта; мощі св. пр. 
Потапія в м. Лутраки, де також знаходяться численні цілющі джерела зі святою 
водою та інші сакральні місця, де покояться мощі багатьох інших угодників Божих і 
які притягують до себе значні потоки віруючих прочан. 

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. Наприклад, найбільш відомим є острів Патмос, на якому перебував у 
засланні св. апостол Іоанн Богослов і на якому було написане його відоме 
Одкровення та був похоронений він сам. На Патмосі розміщується жіночий 
монастир «Живоносне Джерело», в якому знаходиться чудотворна ікона Богородиці 
«Милуюча». На цьому ж острові перебувають мощі св. апостолів Фоми й Філіпа, а 
також священномученика Антипи Пергамського та інших православних подвижників. 
Не менш відомим є острів Корфу, де спочивають мощі відомого чудотворця й 
цілителя святителя Спиридона Тримуфунтського, а також мощі св. апостолів від          
70 – Іоасона та Сосипатра, а також муч. Діви Керкіри, на честь якої було назване 
головне місто цього острова. Тут наявні численні чудотворні ікони Божої Матері, в 
тому числі «Влахернська» та «Палеокастриця». На острові Евбея почивають мощі 
св. прав Іоанна Руського та Давида Евбейського. На острові Егіна покояться мощі 
святителя Нектарія Егінського, а також знаходиться Хрисолеондійська ікона Божої 
Матері, яка за переданнями писана святим апостолом Лукою. На Егіні розміщується 
свята гора Палеохора, яка є копією святої гори Афон, де розміщується 28 діючих 
монастирів, храмів і каплиць, в яких знаходяться численні мироточиві ікони. На 
острові Липсі знаходяться багато чудотворних ікон Божої Матері та чесна глава           
св. преподобномучениці Параскеви Римської, а також мощі священномуч. Григорія 
та преподобномуч. Филофеї Афінської. Тінос православні паломники іменують 
святим островом Богородиці, де зберігається  чудотворна ікона Благовіщення, до 
якої прочани ідуть на колінах. Тут знаходиться чудотворне джерело зі святою 
цілющою водою. На острові Андрос у православному монастирі перебувають відомі 
чудотворні ікони Богородиці – «Корінь Ісеїв» та «Надія всіх і Поклик», а також мощі 
св. муч. Ніколая Лариського. Кефалонію, що на південному заході Греції, іменують 
островом чудес, де щорічно на свято Успіня Пресвятої Богородиці з гір спускаються 
отруйні змії, які не жалять у той день людей і тварин, а також розцвітають засохлі 
лілії біля чудотворної ікони Божої Матері та відбуваються інші численні чудеса.  

За оцінками Всесвітньої організації туризму, сучасна Греція входить у десятку 
передових країн світу щодо забезпеченості туристичними ресурсами усіх напрямів 
рекреаційного обслуговування населення [11]. Згідно з висновками експертів, 
урядом країни створено Грецьку національну організацію туризму, яка має на меті 
популяризувати національний тур-продукт і стимулювати розвиток туристичного 
бізнесу в державі в умовах економічної кризи з метою залучення іноземних 
інвестицій та розширення припливу іноземних рекреантів, включаючи паломників. 
На думку фахівців, Греція є лідером багатьох напрямів туристичного 
обслуговування в регіоні, включаючи рекреаційно-пляжне, спортивно-оздоровче, 
культурно-пізнавальне та паломницьке. Вона посідає 4 місце в рейтингу літнього 
відпочинку в Європі, що становить до 5 % громадян ЄС – після Іспанії (10 %), Італії 
(7 %) та Франції (6 %) [5]. Країна є батьківщиною спорту та олімпіад – світовим 
лідером олімпійського туризму та культурно-пізнавальних турів із метою огляду та 
вивчення античної культурної спадщини, а також третім за світовим християнським 
значенням (після Святої Землі та Ватикану) регіоном, куди стікаються паломницькі 
потоки віруючих християн. В останні роки Греція виходить на світовий туристичний 
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ринок із новими пропозиціями щодо розвитку бізнес-туризму, гастрономічних, 
видовищно-масових і фестивальних, а також шоп-турів (особливо з продажу 
хутрових виробів, жіночих прикрас та харчових продуктів – оливкової олії, маслин 
тощо). Згідно статистичних даних, попит на туристичний продукт Греції формується 
переважно в європейських країнах (92,7 %), де основним споживачем її туристичних 
послуг виступають країни ЄС (78,18 % загальноєвропейського попиту) [7]. Другим 
регіоном споживання сукупного туристичного продукту держави є країни Північної 
Америки (переважно США й Канада), а також Східної Азії та Тихоокеанського 
регіону, які в сукупності забезпечують до 6 % туристських потоків до країни [4]. Така 
значна залежність Греції від європейського туристичного ринку, на думку експертів, 
пояснюється порівняно дешевими туристичними послугами країни, можливістю 
вільного пересування в межах Шенгенської зони, а також значним обсягом 
туристських обмінів із сусідніми країнами 1-го та 2-го порядків – Німеччиною, 
Італією, Австрією, Болгарією, Румунією, країнами екс-Югославії та ін. [2]. Так, 
наприклад, за офіційною статистикою,  у 2014 р. Грецію відвідали 2,5 млн німецьких 
туристів (на 8,6 % більше за попередній рік), які залишили прямі доходи в державну 
казну на суму понад 2 млрд євро (+ 4,6 % порівняно з попереднім роком) [12]. Тому 
очевидним залишається те, що й у перспективі Греція буде всіляко сприяти 
залученню на свою територію притоку саме європейських іноземних туристів, а не 
вихідців із менш багатих територій світу, включаючи представників Африки, Азії, 
Океанії та Латинської Америки. 

В нових умовах світової економічної конкуренції, незважаючи на процеси 
поглиблення європейської інтеграції, включаючи туристичний ринок, Греція 
опинилася в складній економічній кризі. Тому керівництво держави робить все 
можливе, щоб залучити в країну нові іноземні інвестиції та значні валютні 
надходження. З цією метою державні структури розробляють нові програми 
оптимізації діяльності економіки держави, які напряму стосуються туризму як однієї 
з провідних сучасних галузей грецької економіки, а також реформують та 
оптимізують існуючу систему туристичного бізнесу в країні. Починаючи з            
2007–2008 рр., вступили в дію грецькі урядові програми, які спрямовані на 
створення нових планів, що сприятимуть просуненню інвестицій та використанню 
конкретних переваг країни на світовому ринку туристичних послуг. Головною метою 
цих програм є пряме та непряме розповсюдження рекламних акцій про Грецію, що 
дало їй змогу вийти зі своїм туристським продуктом на нові ринки – Китай, Росію та 
інші пострадянські країни, включаючи Україну. Так, за оцінками фахівців, починаючи 
з 2010 р., Грецію щорічно відвідують близько 40 тисяч українців, серед яких 25 % – 
це потенційні релігійні паломники, які прямо, або опосередковано відвідують 
релігійні святині, перебуваючи на відпочинку в країні, чи здійснюючи безпосередні 
паломницькі тури до православних святинь, якими славиться Греція [11]. Окрім того, 
країна оптимізувала свою діяльність у пошуку нових форм туристичного 
обслуговування населення серед приватних структур малого й середнього 
туристичного бізнесу, а також реорганізувала управління туристичної структури 
країни загалом, що пояснюється державною підтримкою крупних монопольних 
туристичних компаній, наприклад таких, як «Mouzenidis Group», «Ambotis Tours», 
«Fenix tours» та ін., які здатні протистояти на міжнародному туристичному ринку 
іншим європейських туристичним магнатам. Греція спрямовує свої зусилля у 
реформування туристичної сфери в умовах кризи на підняття сервісу послуг 
національних туроператорів, розширення транспортних можливостей для іноземних 
туристів та посилення рекламно-інформаційної та науково-практичної туристичної 
роботи в державі та за її межами. Із цією метою країна збільшила число круїзних 
пасажирських теплоходів-лайнерів, національних та іноземних авіаперевізників на 
своїй території, а також розширила міжнародну рекламно-інформаційну діяльність 
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та науково-популяризаційну роботу щодо розвитку іноземного туризму в державі та 
стимулює діяльність бізнесових структур у галузі міжнародного туризму. Починаючи 
з 2010 р., грецькі різнопрофільні туристичні організації є присутніми майже на всіх 
міжнародних виставках, які присвячені розвитку туризму. Грецькі управлінці, 
науковці та представники ділових кіл беруть участь у щорічних загально-
європейських виставках альтернативних і спеціальних форм туризму, де в числі 
нових потенційних форм і малопоширених видів туристичного обслуговування 
населення представляли, у тому числі, й паломницький туризм як один із 
потенційних видів культурно-духовного туризму. Особливий акцент у перспективах 
розвитку цього виду міжнародного туризму грецькими представниками робиться на 
зв’язках із  православними країнами – Росією, Україною, Білоруссю, Грузією, 
Молдовою, Румунією, Болгарією та Сербією, а також країнами Північної Африки, 
Близького Сходу, Північної та Південної Америки, де проживає православне 
населення [11].  

Однією з вагомих проблем стримування розвитку в’їзного іноземного туризму в 
Греції є її візова політики щодо країн не членів ЄС. Грецькі консульства 
намагаються давати візи обмеженого терміну на перебування в країні й лише на 
конкретний період відпочинку, чи часовий проміжок паломницької поїздки. Окрім 
того, грецькі посадовці 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, з метою недопущення залишитися в Греції 
в ролі заробітчан, або шукачів легкої наживи. Оскільки останні, на їхню думку, 
стимулюють підвищення рівня криміногенності в країні та сприяють зниженню рівня 
життя населення в державі. Тому грецькі консульства штучно стримують потоки 
іноземних туристів із колишнього СРСР, оскільки останні мають репутацію 
порушників громадського спокою – п’яниць, дебоширів та гульвісів, які часто 
скоюють дрібні злочини в нетверезому стані, чого боїться місцеве населення. Окрім 
того, на території України зараз проходять військові дії й грецькі урядовці бояться 
імпорту тероризму та напливу біженців з України. Якщо паломницький контингент і 
не підпадає під ці жорсткі вимоги консульських центрів, у силу своїх релігійних 
переконань, проте, як свідчить практика, віруючі люди є менш заможними і під час 
паломницьких поїздок релігійні туристи не є вибагливими до умов проживання, 
харчування та переміщення, а це за собою супроводжує незначні фінансові затрати 
й попити на туристичні послуги, що теж не дуже схвалюється керівництвом держави 
[8]. Тому сучасна  Греція загалом орієнтується все-таки 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, які будуть залишати в 
країні більш вагомі суми грошей і які не будуть порушувати громадський спокій. 
Таких, наприклад, як німці, австрійці, чи бельгійці, які в десятки разів залишають 
більше валюти в країні поодинці, ніж колективні групи відпочивальників із країн 
колишнього соцтабору. Проте 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 [12]. 

Серед основних проблем розвитку паломницького туризму в Греції, на нашу 
думку, слід вказати: реформування туристичної сфери країни з урахуванням потреб 
розвитку релігійно-паломницького туризму; кваліфікована підготовка гідів-
перекладачів із знанням релігійної специфіки, обізнаних із літургікою та 
обрядовістю, а також церковним мистецтвом, архітектурою, історії релігієзнавства 
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тощо; підвищення ефективності інформаційно-рекламної діяльності з метою 
створення паломницького туристичного продукту з доступністю його у використанні; 
здешевлення паломницьких турів із метою залучення до них іноземних 
представників із менш заможних верств віруючого населення, хоча це не завжди є в 
економічних інтересах держави; розширення матеріально-технічної бази та 
інфраструктури паломницького туризму; правильне наукове й методичне 
забезпечення організації паломницьких турів та проведення консультування з 
релігійних структурами щодо можливості та доцільності проведення паломництва в 
різні літургічно-обрядові цикли, включаючи пости, великі християнські свята тощо; 
можливість вільного отримання віз із метою відвідання головних паломницьких 
центрів у країні тощо [10]. 

Висновки. Отже, Греція є потужним християнським паломницьким центром 
глобального значення. Система забезпечення релігійного паломництва в країні має 
низку проблем комплексного характеру, які потребують свого розв’язання з метою 
удосконалення міжнародного паломницького обслуговування. Вплив паломницького 
туризму на економіку країни є досить значним, він суттєво стимулює розвиток, 
насамперед, самих релігійних центрів і територій, де знаходяться видатні 
християнські святині, що притягують до себе значні потоки паломників із інших 
регіонів світу, що потребує подальшої наукової уваги. 
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Макао – специальный административный район Китая, для которого характерно 

сочетание европейских и азиатских черт аттрактивности. Главной опорой экономики 
является игорная индустрия и туризм. По доходам от иностранного туризма Макао 
находится на 5 месте в мире. Тем не менее, Макао удалось сохранить самобытность, что и 
привлекает сюда иностранных туристов. 

Ключевые слова: дестинация, специальный административный район, 
самобытность культуры, казино, традиционные праздники. 

 
Sokolov S. N., Barabanova D. V. Cross-cultural Characteristics of Macau as a New 

Destination. Macau is a special administrative region of China, which is characterized by a 
combination of European and Asian traits attractiveness. The mainstay of the economy is 
gambling industry and tourism. Income from foreign tourism Macau is on the 5th place in the 
world. However, Macau has managed to preserve the identity that attracts foreign tourists. 

Key words: destination, special administrative region, cultural identity, casino, traditional 
holidays. 

 
Цель данной работы – дать комплексную страноведческую характеристику 

одной из своеобразных автономных территорий современного зарубежного мира – 
Макао (кит. Аомынь), специального административного района (САР) Китайской 
Народной Республики. К задачам исследования можно отнести: географическая и 
этно-демографическая характеристика территории, его историческое своеобразие и 
современное политическое положение, выявление главных аттрактивных черт 
территории для иностранных туристов и экономико-туристская характеристика 
дестинации. 

Макао в настоящее время находится на 5 месте в мире по доходам от 
иностранного туризма (51,6 млрд долл.) [6], но в отличие от США, Китая, Франции 
или Испании, о нем мало кто имеет представление. Поэтому изучение данной 
территории является весьма актуальной проблемой. 

Город расположен на одноимѐнном полуострове на побережье Южно-
Китайского моря в дельте реки Жемчужная (кит. Чжуцзян), а также на островах 
Тайпа (кит. Данцзыдао) и Колоан (кит. Цзюаодао), которые почти 10 лет 
объединены между собой отвоеванным у моря перешейком Котай (кит. Лухуань). 
На севере, западе и юго-западе Макао граничит с Китаем (340 м), а на востоке с 
удаленным от него на 60 км Гонконгом. Разделенные водой части территории 
соединяются посредством трѐх мостов. В северной части полуострова Макао 
имеется пограничный переход в континентальную часть КНР «Бордер-Гейт» (Border 
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Gate), ещѐ один пропускной пункт находится на Котае. В Гонконг и некоторые 
города провинции Гуандун можно попасть посредством круглосуточного паромного 
сообщения [1]. Общая площадь составляет 25,4 км2, береговая линия – 41 км [5].  

Город расположен на границе субтропической и тропической зон. Самый 
жаркий месяц ‒ июль (+30 ºС днѐм и +26 ºС ночью). Самый холодный месяц ‒ 
январь (+17 ºС днëм и +13 ºС ночью). Влажность в весенне-летний период ‒            
80–95 %. Осадков за год выпадает до 1800 мм, не редки штормы и тайфуны. 
Рельеф преимущественно плоский, самая высокая точка – Колоане-Альто (172,4 м). 
Имеется два пляжа на острове Колоан: Хак Са с чѐрным песком вулканического 
происхождения и Чеок Ван – бамбуковый пляж с золотым песком. Почти вся 
территория покрыта искусственными насаждениями и парковыми зонами [4]. 

Макао – это смешение запада и востока, Европы и Азии, во всѐм: в стилях 
жизни, архитектуре, языках, еде [2]. Здесь соседствуют китайские храмы и 
католические соборы. Половина населения является буддистами, католики 
составляют 15 %, остальные – представители других религий. Всего в Макао 
проживает более 0,5 млн человек. Большую часть населения (97 %) составляют 
китайцы, 2 % – португальцы, 1 % – настоящие маканцы (потомки китайцев и 
португальцев). Примерно 1/5 часть имеет португальские паспорта и не без гордости 
считает себя частью всего, чего-то большего, чем одной культуры [3; 4].  

Всѐ дело, как ни странно, в истории данного района, которая начинается в               
XIII в., когда подданные Южной Сунской династии бежали сюда от вторгающихся на их 
родину с севера монгольских войск. Ход истории кардинально поменялся с прибытием 
в регион в XVI в. португальцев. В 1557 г. они основали постоянное поселение и взяли 
его территорию у Китая в аренду. Проигранная Китаем I-я Опиумная война позволила 
португальцам в 1887 г. образовать колонию. В  1943–1945 гг. Япония установила над 
Макао протекторат, но фактически его не оккупировала. В 1949 г. после 
провозглашения Китайской Народной Республики новая власть в Пекине заявила о 
«неравноправности» всех договоренностей с Португалией, но действий 
предпринимать не стала. В 1955 г. Макао был объявлен португальской провинцией. Со 
сменой в 1974 г. режима в Португалии поменялось и видение Макао. В 1979 г. 
Португалия и Китай установили дипломатические отношения и Макао стал считаться 
«китайской территорией во временном португальском управлении». В 1987 г. стороны 
подписали Совместную декларацию по вопросу Макао, где указывалось, что колония 
переходит под юрисдикцию Китая 20 декабря 1999 г. и превращается в САР КНР. При 
этом там, в течение ближайших пятидесяти лет, будет полностью сохранен 
привычный образ жизни, социальная и экономическая структуры, т. е. будет 
применяться модель «Одна страна – две системы» [3].  

Несмотря на свою непростую историю, Макао удалось сохранить 
самобытность. Выдерживает он и напор современности: с одной стороны, здесь 
имеется тихий и старинный центр города, с другой, растут небоскребы, гостиницы и 
развлекательные центры. Макао – относительно новая дестинация. Ее называют 
«Лас-Вегасом Востока», ведь именно здесь находится крупнейшее в мире казино, 
«Venetian Macao». Игорная индустрия является главной опорой экономики уже на 
протяжении более 150 лет. Казино здесь появились ещѐ в 1850 г., но расцвета они 
достигли в начале XXI века, после того, как в 2002 г. была отменена монополия в 
данном секторе. В игровой сфере создается около 70 % ВВП территории. Казино 
привлекает иностранных туристов. Уже в 1992 г. туризм стал приносить в экономику 
средств больше, чем товарный экспорт. Большинство посещающих Макао 
пребывают сюда с одной целью – испытать судьбу в казино. Ежегодно Макао 
посещают 14,3 млн иностранных туристов, из которых половина – жители Гонконга, 
остальные из КНР, Тайваня, Японии, США и др. [6]. В Макао 97 отелей на любой 
вкус с общим фондом 24,2 тыс. номеров, из них на «пятизвездочные» приходится 



 159 

61,3 %. Доходы от иностранного туризма в 2013 г. составили 51,6 млрд долл. (для 
сравнения – в 2000 г. всего 3,2 млрд долл.). 

Для прогнозирования построим два уравнения тренда, описывающих динамику 
прибытия иностранных туристов в Макао (y) и доходы экономики Макао от 
иностранных туристов (z) за 2005–2013 гг. Уравнения будут иметь следующий вид: 

 
y = 0,04 t3 – 0,51 t2 + 2,49 t + 7,37 
и  z = 0,45 t2 + 1,14 t + 5,63 , 

 
где t – условный показатель времени при t=1 в 2005 г. Коэффициент детерминации 
в первом случае равен 75 %, во втором – 99 % (табл. 1). 

Таблица 1  
Прибытие иностранных туристов и доходы от туризма в Макао 

 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибытие туристов 
(млн чел.) 

5,2 9,0 10,7 12,9 10,6 10,4 11,9 12,9 13,6 14,3 

Доходы от туризма 
(млрд долл. США) 

3,2 7,8 9,4 13,1 16,8 22,3 27,8 38,5 43,7 51,6 

 
В связи с тем, что за 2014 г. отсутствует официальная статистика по 

туристскому рынку Макао, то, используя данные уравнения, прибытие иностранных 
туристов должно было бы составить в этом году 17,3 млн чел., а доход должен бы 
вырасти до 62,3 млрд долл.  

На промышленность приходится всего 6,5 % ВВП. Здесь развита текстильная 
индустрия, производство игрушек, обуви, электроники, машин и станков. Вся 
продукция идет на экспорт. Главными партнерами по экспорту являются США, 
Китай, Германия, Гонконг, по импорту также и Тайвань, Чили и Япония [5]. Всего же 
ВВП на душу населения составляет 88 700 долларов США (2013 г.). Торговля до 
сих пор играет важнейшую роль в экономике Макао – по-прежнему город является 
свободным беспошлинным портом, в котором не взимаются таможенные платежи и 
отсутствует налог с продаж, тем самым способствуя транзитному потоку грузов из 
Китая и в него, что обусловливает низкие цены на импортные товары. 
Фешенебельные бутики сосуществуют с пестрыми развалами, предлагающими 
широкий спектр разнообразных дешевых товаров. Предметы роскоши здесь самые 
дешевые в регионе и доступны по приемлемым ценам. Здесь можно найти древние 
монеты, ценные бумаги XIX века, марки и другие бумажные ценности, чайные 
коробки и кофе со всего света [2]. Макао славится либеральным валютным и 
налоговым законодательством, играя роль одного из оффшорных центров Азии. 

Известно, что Макао – рай для гурманов. В течение последних 400 лет здесь 
происходило смешение азиатских и европейских традиций, в том числе и 
кулинарных, в результате чего кухня Макао получилась одной из самых интересных 
и разнообразных в мире. Здесь готовят традиционные блюда – свежие 
морепродукты с добавлением португальских специй, запеченную треску, бычьи 
хвосты и грудинку (бакаляу), густой холодный суп (кальдо верди) с овощами и 
мясом и др. Португальская кухня Макао сильно изменилась под влиянием 
китайских, африканских и индийских кулинарных традиций, поэтому большинство 
блюд не только ароматные и пряные, но и острые, во все блюда добавляют 
пряности из Индии и Африки. К тому же Макао славится своей выпечкой – в старом 
центре кондитерские и пекарни предлагают продукцию, множество необычных для 
европейцев блюд. Португалия и Макао до сих пор не разрывают своих особенных 
связей, так что здесь можно попробовать и купить прекрасные португальские вина 
более чем по умеренным ценам [3]. 
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В Макао каждый год начинается с празднований в честь наступления Нового 
года (традиционный фейерверк на озере Нам-Ван, концерты и выставки), в конце 
января – середине февраля фестиваль встречи китайского Нового года. В марте 
проходит Фестиваль искусств Макао, в ходе которого большинство художественных 
ассоциаций и коллективов показывает лучшие образцы своего творчества. В конце 
марта – начале апреля начинаются Пасхальные праздники, сопровождаемых всеми 
привычными атрибутами христианской традиции. В первую неделю апреля 
продолжаются и мероприятия Фестиваля искусств. На апрель приходятся китайские 
праздники: фестиваль Чинг-Минг (семейный праздник почитания могил предков), 
День рождения Пак Тая (победитель короля демонов в местной мифологии, в честь 
которого выстроены храмы, в которых и проходит большинство церемоний этого 
фестиваля) и фестиваль богини А-Ма или Тин-Хау (покровительницы 
мореплавателей и самого Макао). В мае проводятся празднования Будды, 
фестиваль Там-Конг (Праздник пьяного дракона), фестиваль и праздничная 
процессия в честь святой Фатимы (христианская покровительница Макао) от церкви 
Сан-Доминго до часовни Пенья, где проходит праздничная месса. В конце мая – 
середине июня проводятся Международные гонки лодок-драконов на озере Нам-
Ван в рамках фестиваля Туенг, или Дуаньуцзе. В сентябре–октябре проходят 
Международный фестиваль фейерверков, праздник Лунный фестиваль Макао 
(маканцы ночью выходят на улицу с красочными фонариками наблюдать рождение 
новой луны); праздник Юэ-Лянь (праздник блуждающих духов); праздник Чунг-Юнг 
(Фестиваль достижения вершин), когда жители посещают могилы предков, а затем 
поднимаются на вершины холмов для обращения к душам умерших. 1 октября 
отмечают Государственный праздник создания КНР, после него – ежегодный 
Международный музыкальный фестиваль, собирающий лучшие китайские и 
европейские коллективы. 20 декабря празднуется день основания САР КНР, а              
25 декабря начинаются рождественские праздники [2]. На территории САР 
расположены институт культуры Макао, португальский институт Востока, музеи 
Сунь Ятсена, Макао, морской, истории авторалли. Много зданий колониальной 
португальской архитектуры: часовня семинарии Святого Иосифа, собор Святого 
Доминика, Леаль-Сенадо, театр дона Педро V, дом правительства, форт Монти [1]. 

Выводы. Таким образом, Макао представляет собой особую территорию на 
стыке двух противоположных явлений, которые проявляются в различных отраслях, 
будь то культура или экономика, что очень роднит его со своим соседом Гонконгом, 
выросшего при подобных условиях. Но при этом он и сильно отличается от соседа. 
Главное различие заключается в экономике городов и секторах, благодаря которым 
осуществляется прирост ВВП (так, в Макао ведущим сектором является туризм и 
игорный бизнес, а в Гонконге – сфера услуг). Другое не менее важное отличие – 
перспектива роста и развития районов. На фоне быстрорастущего Гонконга с 
высоким уровнем урбанизации, Макао остаѐтся в своеобразной «тени». Однако, 
несмотря на это, именно Макао до сих пор старается сохранить свой первозданный 
облик, который был при его основании, поэтому именно здесь можно встретить 
столь необычное сочетание огромных небоскрѐбов (более 40) и ветхих 
малоэтажных домов, что делает данный САР уникальной дестинацией. 

 
Источники и литература 

 
1. Жидков М. П. Страны мира : энциклопедия / М. П. Жидков, Л. А. Аксенова,                   

Л. В. Кайданова. – М. : ОЛМА-Пресс образование, 2007. – 640 с.  
2. Китай. Макао // Телепрограмма «Вокруг света». 21 декабря 2003 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.vokrugsveta.ru/tv/vs/cast/389/   
3. Туризм и отдых в Макао // В сказку: Туристическая сеть [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://vskazku.com/thread-4911-1-1.html  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Fiwcab-PuCfuZU9F-zerBQ&l=aHR0cDovL3d3dy52b2tydWdzdmV0YS5ydS90di92cy9jYXN0LzM4OS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,qo7V06ehNkCi50b7H1mHMQ&l=aHR0cDovL3Zza2F6a3UuY29tL3RocmVhZC00OTExLTEtMS5odG1s


 161 

4. Hong-Kong.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hong-kong.ru/o-
makao  

5. The world factbook CIA [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://www.cia. 
gov/library/publications/the-world-factbook/  

6. World’s Top Tourism Destinations // UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.unwto.org.  

 
 
 

УДК 910.112:338.48(520)40 Ю. О. Крат – студентка 4 курсу                                                                                   
факультету міжнародних відносин                                                                                    
Східноєвропейського національного                                                                                    
університету імені Лесі Українки 

                                                                                                                             

Основні види та центри туризму в Японії 
  
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 

і міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки                                                                                   
Науковий керівник: І. П. Мандрик –                                                                                   
кандидат  географічних наук, доцент                                                                                    
кафедри країнознавства і міжнародних                                                                                    
відносин СНУ ім. Лесі Українки      

                                                                             
Проаналізовано сучасний стан розвитку туризму в  Японії.  Охарактеризовано 

найважливіші туристичні центри країни. Визначено основні види туризму в Японії  
Ключові слова: туризм, Японія, туристичний центр, види туризму.  
 
Krat Y. О.  The Main Types and Centers of Tourism in Japan. In this article was 

described current state of tourism in Japan. The main tourist centers of the country and main 
types of tourism in Japan were characterized.  

Key words: tourism, Japan, the tourist center, types of tourism. 

 
Актуальність тематики дослідження. Індустрія туризму є однією із 

пріоритетних галузей економіки Японії, яка здійснює вагомий економічний внесок у 
ВВП країни. В останні роки інтерес до Японії з боку українців значно посилився. Тому 
дослідження сучасного стану розвитку туризму в цій країні є досить актуальним. 

Метою дослідження є характеристика основних видів та центрів туризму в 
Японії з погляду привабливості для внутрішніх та іноземних туристів. Згідно з 
поставленою метою, вирішувалися такі завдання: проаналізувати сучасний стан 
розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в Японії; охарактеризувати 
найважливіші центри туризму в Японії; визначити основні види туризму в країні. 

Виклад основного матеріалу. У Японії внутрішній туризм – другий за 
популярністю вид проведення дозвілля після «обіду поза будинком». Японці 
подорожують країною, маючи на меті споглядання прекрасного, занурення в гаряче 
джерело, розслаблення, знайомство з місцевими товарами та кухнею. 

 В Японії можна виділити такі основні туристичні регіони: зона вулканічної 
активності на о. Хоккайдо, Національний парк «Внутрішнє Японське море», «Три 
пейзажі Японії», затока Кагасіма. 

Три пейзажі Японії найкраще передають красу японської природи та культури. 
До них належать: 
  острів Міядзіма (Іцукусіма) в провінції Акі (префектура Хіросіма); 
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 коса Ама-но-хасідате в провінції Танґо (префектура Кіото); 
 острови Мацусіма в провінції Муцу (префектура Кіото) [5]. 
Оскільки в різних частинах Японії клімат помітно відрізняється, туристичні 

можливості на півночі й на півдні дуже різноманітні. Якщо на півночі на острові 
Хоккайдо й у Японських Альпах розвинена інфраструктура для занять зимовими 
видами спорту, то на південному сході Хонсю, на Кюсю й на Окінаві розміщені відомі 
японські морські курорти. Є умови для пляжного, спортивного, медичного  та інших 
видів туризму. 

Відпочинок в Японії – це курортні зони та бальнеологічні здравниці, екскурсії по 
країні й зимовий відпочинок. Великою популярністю користуються тури на 
гірськолижні курорти Японії.  

Основні центри туризму: Токіо; Кіото; Камакура; Окінава; Нара [4]. 
Місто Токіо – сучасна  столиця Японії. У 1867 р. імператорська родина 

переїхала з Кіото в Едо, а 1896 р. місто отримало нове ім'я – Токіо. Токіо найбільш 
населене місто планети, протягом багатьох років найдорожче місто світу. 
Туристичний центр Токіо представляють старовинні замки й храми, Національний 
музей, Музей каліграфії, Національний музей західного мистецтва, Музей 
японського народного мистецтва, Музей-скарбниця святині Мейдзі, Токійська 
телевежа заввишки 333 м, зоопарк [3]. 

Імператорський палац є одним із найвідоміших у Японії замків. На річковому 
трамвайчику можна піднятися вгору по річці Сумида. Річка протікає через центральну 
частину Токіо, поїздка дає змогу познайомитися з чудовим видом столиці.  

Нара – місце першої столиці Японії, заснованої тут ще 1200 років тому. Зараз 
це туристична «мекка» Японії – невелике затишне містечко глибокої старовини, яке 
може порадувати око стародавніми реліквіями. 

Кіото – столиця держави з 1794 р. до початку  XІХ ст. На цій землі збереглися 
до наших днів близько 1600 буддійських і 600 синтоїстських храмів. Всесвітньо 
відомий Золотий павільйон – Кінкакудзі, втілення вишуканої строгості, відображеної 
в озері-дзеркалі, оточеного садом, створеним у ХІV ст.; сад каменів храму Реандзі, 
«Храм чистої води», Сандзюсангендо – храм богині Канон, 100 років знадобилося 
майстрам, щоб завершити грандіозний труд храмом [6]. 

Осака – друге за величиною місто Японії, найбільше місто в Західній Японії. 
Село біля гавані Темподзан – це дивовижний парк розваг, який пишається своїм 
найбільшим у світі колесом огляду й акваріумом Осака Кайюкан, який став після 
свого відкриття в 1990 р. однією з головних визначних пам'яток міста. В Осаці 
розміщений один із найвідоміших замків, усередині якого знаходиться музей [7]. 

Півострів Ідзу з містом Атамі. Курортне місто Атамі розміщене в 50 хвилинах 
їзди від Токіо. Це улюблене місце для проведення відпусток і свят. Кожне літо в 
місті на воді проводиться фестиваль феєрверків.  

Міядзіма – острів у Японському Внутрішньому морі, одна з найпопулярніших 
визначних пам'яток Японії. На цьому острові споруджений храм Іцукусіма – один із 
найдавніших синтоїстських храмів й одна з найвідоміших визначних пам'яток Японії, 
ворота синтоїстського храму, що стоять посеред океану й пройти під ними можна 
тільки під час відпливу, але вважається, що кожному, хто пройде під ними, 
посміхнеться вдача й благополуччя [7]. 

Фудзіяма – найвища вершина Країни Вранішнього сонця, розміщена за сотню 
кілометрів від столиці архіпелагу. Милуватися схилами прекрасної Фудзі-сан, як 
шанобливо називають цю гору японці, можна під час поїздки в Сафарі Парк в 
містечку Хаконе [6]. 

Великою популярністю користуються тури на гірськолижні курорти Японії. На 
схилах гори Такеноко розміщений найвідоміший японський гірськолижний курорт 
Наєба.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D2%91%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%86%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%BE
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 Для пляжного відпочинку найбільш відвідуваними курортами є райони 
Міядзаки, Кераме, Окінава, Ното-Ханто й багато інших. Морський курорт Камакуру 
славиться чудовими пляжами, м'яким кліматом і комфортабельними готелями. 
Архіпелаг Окінава – головний ареал морських курортів Японії. Містить у собі більше 
сотні островів (центральний і найбільший із них теж називається Окінава). Ібусукі 
розташоване на південному кінці півострова Сацума. Туристів і відпочиваючих сюди 
приваблюють чудові пляжі, субтропічна рослинність, квітучі зарості гібіскуса й піщані 
лазні сунамусі. Земля тут настільки нагріта близькими до поверхні підземними 
водами, що страждаючим від ревматизму і невралгій, закопавшись по шию в пісок, 
можна швидко отримати цілющу дозу тепла. 

 Японія налічує близько 26 тисяч гарячих джерел, що робить її країною великої 
кількості курортів із термальними водами. Унікальним японським курортом 
бальнеотерапії є район Атамі–Хаконе, гарячі джерела якого відомі далеко за 
межами країни. Місто Сірахама – центр південно-західного узбережжя префектури 
Вакаяма, місто – побратим гавайського міста Вайкікі. Місто є одним із кращих 
курортів Японії з гарячими джерелами, а також широко відоме своїм знаменитим 
пляжем із білим австралійським піском [1]. 

 Унікальна природа островів до цих пір зберегла свою первісну красу. На 
Окінаві немає промисловості, зате створено всі умови для розвитку туризму. Нікко 
знаходиться за 125 км від Токіо. Національний парк із найкрасивішим водоспадом в 
Японії Кегон на озері Тюдзендзі й музеєм просто неба – Селом часів Едо, де 
представлений побут сьогунів і самураїв стародавньої Японії і демонструються бої 
легендарних ніндзя [2]. 

 Виїзний туризм почав розвиватися тут відносно пізно й дотепер частка 
населення, що виїжджає з країни, у Японії значно нижча, ніж в інших розвинених 
країнах. Основні потоки туристів спрямовані в Європу та США. При цьому Японія 
приймає в три рази менше  туристів, ніж відправляє у тури. Половина іноземних 
туристів прибуває в Японіюї з азіатських країн. Європейці переважно здійснюють 
бізнес-подорожі, оскільки відпочинок в Японії через низку обставин є для них досить  
дорогим. Незважаючи на такі перешкоди, туризм у цій країні активно розвивається, 
адже країна є цікавою й захопливою. Подорож до країни Вранішнього Сонця стане 
незабутньою для того, хто хоч раз побачив красу пейзажів і неповторність японської 
культури. 

Висновки. Отже, в  останні роки туризм став важливою галуззю економіки 
країни. Природні особливості території та культурно-історичні ресурси сприяють 
розвитку в країні культурно-пізнавального, екскурсійного, курортно-пляжного, 
лікувально-оздоровчого, гірськолижного та інших видів туризму.  
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Розглянуто питання розробки системи історично-краєзнавчих туристичних маршрутів, 

які б сприяли українсько-польському примиренню й поєднанню, а також вихованню 
сучасного  молодого покоління  поваги до інших народів, здорове почуття патріотизму та 
національної гідності, розвитку найкращих  людських  якостей – взаємоповаги, 
взаємопідтримки та співчуття. Представлено розроблений авторами транскордонний 
історико-краєзнавчий туристичний маршрут «Українсько-польське поєднання: від 
Замойщини до Волині», який проходить по лінії Луцьк–Горохів–Володимир-Волинський і 
далі по території суміжної Польщі вздовж лінії Грубешів–Сагринь–Замостя. 

Ключові слова: туризм, туристичний маршрут, транскордонне співробітництво, 
Україна, Польща. 

 
Kotsan N. N., Sidor M. M. Development of the Historical and Local History Cross-

border Tourist Route «Ukrainian-Polish Combination From Zamoyschyna to Volyn». The 
question of developing a system of historical and local history touristic routes, which would help in 
Ukrainian-Polish reconciliation and also in education of the modern younger generation to respect 
other peoples, a healthy sense of patriotism and national dignity, the development of the best 
human qualities ─ mutual respect, mutual support and compassion.  Cross-border local historical 
tourist route «Ukrainian-Polish combination from Zamoyschyna to Volyn» are presented by 
authors. It passes through Lutsk‒Horohiv‒Volodymyr-Volyns'k and than throu the territory of 
neighboring Poland along the Hrubiesziw‒Sahryn‒Zamosc. 

Key words: tourism, hiking trails, cross-border cooperation, Ukraine, Poland. 

 
Протягом останніх десятиліть Польща є чи не найщирішим другом і союзником 

нашої країни, своєрідним «адвокатом» у відносинах з Європейським Союзом, 
«промотором» чималої кількості спільних культурних програм тощо. У Польщі 
перекладають і друкують українських письменників, там працюють наші науковці й 
викладачі, а парламентарі та інтелектуали обох держав крок за кроком вирішують 
накопичені в минулому проблеми й поглиблюють взаєморозуміння між елітами та 
суспільствами. Проте часто, зважаючи на негативні факти у спільній історії, важко 
говорити про почуття ідентифікації з транскордонним регіоном як і серед поляків, так й 
українців. Для більшості жителів Польщі й України кордон є фактором, який розділяє їх. 
Саме тому вважаємо актуальним розробку такої системи історично-краєзнавчих 
туристичних маршрутів, які б сприяли українсько-польському примиренню й 
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поєднанню, а також вихованню у сучасного молодого покоління  поваги до інших 
народів, здорове почуття патріотизму й національної гідності, розвитку найкращих  
людських  якостей – взаємоповаги, взаємопідтримки та співчуття. 

Питаннями розробки туристичних маршрутів та екскурсій, а також їхнім 
впливом на розвиток туризму в Україні займалися такі вчені, як М. П.  Мальська,           
О. О. Бейдик, В. М. Шевчук,  О. О. Любіцева та ін. Так, у працях О. Любіцевої 
піднято  питання методики створення туристичних маршрутів [5], а В. Шевчуком 
запропоновано туристичний маршрут «Шляхами князя Лева» [8]. Певні 
напрацювання у розробці туристичних маршрутів мають і науковці Східно-
європейського національного університету ім. Лесі Українки, зокрема, кафедр 
туризму, країнознавства і міжнародних відносин, фінансів та оподаткування, 
Інституту Польщі та лабораторії  «Інноваційно-інформаційних  технологій у туризмі». 
Напрацювання щодо обґрунтування та впровадження в практику прикордонного 
туристичного бізнесу різноманітних туристичних маршрутів знаходимо у працях      
М. І. Карліна [3], Н. Н. Коцан [4], Л. М. Опейди та А. Р. Опейди [7]. Проте таких 
туристичних та екскурсійних маршрутів, які були б пов’язані з місцями, дотичними до 
польсько-українських подій історичного, етнічного, культурного походження на 
сьогодні мало. Тому колективом авторів у складі Н. Н. Коцан, С. В. Сухарєва,                      
Н. М. Цьолик, О. І. Алісова та А. Куліченко розроблено історично-краєзнавчий 
туристичний маршрут «Українсько-польське поєднання: шляхами Волинської 
трагедії». Це прикордонний туристичний маршрут, що включає низку місцевостей, 
таких місць на Волині, яких торкнулася Волинська трагедія. Таких місць на Волині 
дуже багато, але в деяких із них кількість постраждалих не перевищує 20 осіб, тому 
в опрацюванні маршруту враховано найбільш знакові місця, які в майбутньому 
слугуватимуть символом міжнаціонального примирення та поєднання. Увага 
звернена на Луцький, Горохівський і Володимир-Волинський повіти колишнього 
Волинського воєводства, де число жертв було максимальне. З огляду на аспекти 
післявоєнного територіального перерозподілу, історично-краєзнавчий туристичний 
маршрут ураховує територію сучасної Волинської області, що частково охоплює 
кресові Волинське та Поліське воєводства. 

На Волині було атаковано 255 місцевостей, де, за приблизними підрахунками, 
від рук членів УПА й ОУН загинуло 11 006 поляків. Це число не враховує теренів, 
суміжних із Білоруссю, тому що вони тоді не входили до складу Волинського 
воєводства. Наприклад, у Любешові колишнього Поліського воєводства 9 листопада 
1943 р. члени УПА вбили понад 200 поляків. Не покриваються також із поняттям 
сучасної Волині місцевості Рівненської та Житомирської областей, які колись 
належали до Волинського воєводства. Наприклад, у давній волинській місцевості 
Янова Долина Костопільського повіту загинуло понад 600 осіб польської 
національності; Гута Майданська Здолбунівського повіту, яка попередньо пішла на 
співпрацю з УПА з метою врятування жителів села, понесла втрати у кількості понад 
180 жертв; понад 600 поляків загинуло в Гуті Степанській. 

На основі згаданого вище туристичного маршруту нами розроблено 
транскордонний історико-краєзнавчий туристичний маршрут «Українсько-польське 
поєднання: від Замойщини до Волині», який проходить по лінії Луцьк–Горохів–
Володимир-Волинський і далі по території суміжної Польщі вздовж лінії Грубешів–
Сагринь–Замостя. На польській ділянці маршруту с. Сагринь – місце масштабної 
масакри поляками  українців у 1944 р. в період польсько-українського братовбивчого 
протистояння; м. Замостя – місце польсько-української звитяги у війні проти Червоної 
Армії Росії у 1920 р. під керівництво генерал-хоружного Армії УНР Марка Безручка.  

Пропонований нами туристичний маршрут складається з дев’яти етапів.             
Перший (вступний) етап передбачає презентацію книги «Кресова книга 
справедливих 1939–1945: про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН і УПА» 
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в Інституті Польщі СНУ імені Лесі Українки. Ця праця має особливу цінність на шляху 
українсько-польського поєднання, оскільки не лише подає статистичні приблизні дані 
про наслідки «Волинської трагедії», а й розповідає про тих українців, які рятували 
поляків і в багатьох випадках поплатилися за це власним життям і життям членів своїх 
сімей. Окрім статистичних даних про кількість врятованих, відомих і невідомих 
рятівників та загиблих членів їх сімей, книга містить свідчення очевидців, які важливі 
для науковців і всіх зацікавлених розвитком цих трагічних подій. 

ІІ етап включає колишній Луцький повіт Волинського воєводства ‒ Пшебраже, 
ґміна Тростянець (сьогодні село Гайове Ківерцівського району Волинської обл.) – 
польська колонія, що нараховувала близько 1100 мешканців; у 1943 р. там було 
створено найбільший на Волині польський осередок самооборони від війська УПА. 
Село ніколи не було здобуте членами УПА, хоча відомі три великі битви у липні та 
серпні 1943 р. в яких поляки мали значні втрати. У цей період відбувалися також 
напади поляків на сили УПА в сусідніх селах – Тростянці, Омельному, Словатичах і 
Журавичах. 

ІІІ етап включає колишній Любомльський повіт – Воля Островецька, ґміна Гуща 
– польське село, яке нараховувало понад 800 мешканців, сьогодні не існує;                       
30 серпня 1943 р. від рук УПА загинуло близько 600 поляків та Острівки, ґміна Гуща 
– польське село, яке нараховувало понад 600 мешканців, сьогодні не існує;                      
30 серпня 1943 р. загинуло близько 500 осіб польського походження. 

ІV етап включає: колишній Ковельський повіт Волинського воєводства: 
– Александрівка, ґміна Купичів – колонія з переважаючою кількістю польського 

населення, де в ніч із 15 на 16 липня, 29 серпня й 4 вересня члени УПА атакували 
польські родини й вбили близько 80 осіб; 

‒ Літин, ґміна Турійськ – українсько-польске село, де влітку 1943 р. члени УПА 
вбили понад 70 поляків; 

– Буди Оссовські, ґміна Турійськ – у липні 1943 р. жертвами УПА стало понад 
280 мешканців цього польського села; 

– Суха Лоза, ґміна Велицьк – польска колонія, де 30 серпня 1943 р. від рук УПА 
загинуло близько 70 поляків; 

– Мельниця, ґміна Велицьк – містечко, в якому 29 серпня 1943 р. від рук УПА 
загинуло понад 100 поляків; 

– Гай, ґміна Велицьк – польська колонія, у якій 30 серпня 1943 р. загинуло 
близько 600 мешканців. 

 На V етапі проводиться огляд колишнього Горохівського повіту Волинського 
воєводства: Кисилин – містечко, в якому проживало 61 єврейська родина,                      
57 польських і 48 українських родин (11 липня 1943 р. на костел, де відбувалося 
недільне богослужіння, напали члени УПА й вбили понад 90 осіб польського 
походження), Кисилівка, ґміна Кисилин – польсько-німецька колонія, де 21 серпня 
1943 р. УПА знищило понад 90 поляків та Куповальці, ґміна Брани – 16 липня             
1943 р. на це село, а також колонії Широка та Люлівка-Венгерщина напали члени 
УПА й вбили близько 150 осіб. 

VІ етап включає Володимир-Волинський повіт Волинського воєводства. 
Стрілецьке, ґміна Коритниця – у 1943 р. було вбито понад 100 поляків. Тересин, 
ґміна Верба – польська колонія, в якій 29 серпня 1943 р. загинуло понад 200 поляків. 
Когильне, ґміна Верба – українсько-польське село, в якому влітку 1943 р. було вбито 
понад 70 поляків. Домінополь, ґміна Верба – польське село, де в липні 1943 р. 
загинуло близько 250 осіб. Заболотці, ґміна Грибовиця – українське село зі значною 
кількістю польських родин, де від рук УПА загинуло 76 поляків. Гутин, ґміна 
Грибовиця – у липні 1943 р. загинуло близько 140 мешканців колонії й сусіднього 
села Мишів. Марія-Воля, ґміна Микуличі – 12 липня 1943 р. у цій польсько-
українській колонії члени УПА вбили понад 220 осіб. Вигранка, ґміна Порицьк 
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(Павлівка) – 11 липня 1943 р. загинуло близько 150 поляків. Орищі, ґміна Порицьк – 
польська колонія, де 11 липня 1943 р. загинуло понад 300 мешканців.  

VІІ етап: меморіал пам’яті жертв Волинської Трагедії у Порицьку (Павлівці) 
колишнього Володимир-Волинського повіту, спільний молебень із представниками 
польських полонійних спільнот. Порицьк (Павлівка) – містечко, в якому 11 липня 
1943 р. члени УПА здійснили напад на костел під час недільного богослужіння й 
 вбили понад 100 поляків. 

VІІІ етап проходить у с. Сагринь. Різанина в Сагри́ні – події, що сталися                  
10 березня 1944 р. у селі Сагринь (пол. Sahryń, Грубешівський повіт, Люблінське 
воєводство, нині Польща) спланована й проведена бойовиками (у кількості 800 осіб) 
польської Армії Крайової (АК) та Батальйонів Хлопських (БХ) акція зі знищення 
місцевого українського населення бойовиками. 

У ході акції село було оточено бойовиками АК і БХ, спалено понад                          
300 селянських будинків, вбито 600–1000 українців. Серед них 70 % становили 
жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортурів.  

Усього в ході акції в Сагрині та прилеглих селах бойовики АК і БХ вбили 
близько 1300 українців із числа мирного населення, переважно жінок, дітей і людей 
похилого віку [6]. 

Керівником акції був Зенон Яхимек, у 1943‒1944 рр. командир підрозділу Армії 
Крайової в Томашівському повіті Люблінського воєводства.  

ІХ етап включає незабутню в історії новітньої боротьби Заходу проти Сходу 
знамениту оборону Замостя. Битва під Замостям мала європейське  значення, а 
великий успіх цієї оборонної операції засвідчив високу бойову майстерність і 
стійкість Української армії та продемонстрував лицарську гідність українських 
військових. 6-й стрілецькій дивізії випала честь продемонструвати у битві з ворогом 
найвищі моральні національні риси українського народу, відстояти честь української 
зброї, високу вартість і  гордість українського вояка.  Битва під Замостям стала дуже 
тяжким іспитом для Української армії, який вона з честю витримала [2]. Ця перемога 
є надзвичайно важливим епізодом визвольної боротьби українського народу поруч 
із такими незабутніми та блискучими операціями Армії УНР, як Крути, похід на Київ, 
Чортківська офензива, Вапнярка, Зимовий похід, Листопадовий похід і Базар. Це 
перемога займає важливе місце у вічному золотому фонді історії новітнього 
українського війська як найцінніша пам’ятка його безсмертної слави.   

Історично-краєзнавчий туристичний маршрут дасть змогу ознайомити 
сучасників із трагічними подіями, які мали місце в українсько-польському 
прикордонні після Першої та Другої Світової війни, а також під час останньої. 
Транскордонний туристичний маршрут «Українсько-польське поєднання: від 
Замойщини до Волині» сприятиме  розвіюванню міфу про споконвічну 
непримиримість українського та польського народів, віддасть належне тим 
українським героям, які віддали своє життя, рятуючи польське населення, а також 
сприятиме формуванню гідного відношення до українських військових, до стійкості 
Української армії й слави українського війська.  
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Сьогодні туризм виступає важливою частиною світової економіки. За даними 
Міжнародної туристичної організації, частка туризму у світовому ВВП становить 
близько 9 % та майже 30 % у світовому експорті послуг та 6 % від обсягів світової 
торгівлі. У сфері туризму працює понад 235 млн осіб або кожний 12 працівник [5]. За 
минулі 20 років туристичні потоки зросли у 2,2 раза. Наша держава теж поступово 
включається у світову туристичну індустрію.  

Кожного року Україна приймає понад 250 тисяч іноземних туристів у місяць, що 
становить 12 % від рівня СНД та 0,05–0,06 % від світового рівня, а в сумі доходів 
відповідно 12,5 і 0,02–0,03 %. Це говорить про те, що частка України в 
міжнародному обміні туристами невелика. Так, надходження від туризму в іноземній 
валюті становить трохи більше 1 % експортної виручки всієї торгівлі країни. Для 
порівняння відзначимо, що в Іспанії міжнародний туризм дає 30 % від суми доходів 
щорічного експорту цієї країни, в Італії – 11 %, у Данії  та Австрії –  по 8 %. Наведені 
цифри показують, що в економіці України туризму належить поки що незначне 
місце, а це не відповідає потенційним можливостям цього виду діяльності як 
додаткового джерела надходження валюти в український бюджет. 

Як зазначено у звіті Міністерства культури і туризму України «Проблеми та 
перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі», туристична галузь 
завдяки багатим природним, історико-культурним, трудовим ресурсам цілком може 
претендувати на чільні позиції в економіці держави. Водночас подальший розвиток 
туризму гальмується. Зокрема, наша держава використовує лише одну третину 
туристичного потенціалу, яким володіє, а за даними Світового економічного форуму, 
у сфері подорожей і туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. 
Тому саме ця сфера залишає великі можливості для пошуків та активної діяльності 
[4]. Згідно з оцінкою ландшафтних ресурсів, потенційний фонд природоохоронних, 
оздоровчих та рекреаційних територій становить 12,1 млн га, тобто 20 % площі 
території України, що відповідає міжнародним показникам раціонального 
збереження природно-рекреаційних ресурсів. 

Мета дослідження – розглянути значення белігеративних (від лат. beligero – 
вести війну) ландшафтів у формуванні історико-культурної спадщини нашої 
державиі, їхній туристичний потенціал. 

Результати дослідження. У межах України не залишилося натуральних 
ландшафтних комплексів, котрі можна було б взяти під охорону. Більшість площ 
наявних і проектованих природно-заповідних територій мають складне багатоетапне 
антропогенне походження, окремі антропогенні ландшафти є, за  передовими 
європейськими підходами, самодостатніми й значними пам’ятками, утвореними в 
результаті складної взаємодії природних та суспільно-історичних чинників. Тому для 
нашої держави першочерговим є розвиток історико-культурного туристичного  
потенціалу, який у силу історичних особливостей заселення території, її порубіжного 
розміщення, представлений сукупністю різновікових пам'ятників матеріальної та 
духовної культури. Пам’ятки цієї групи дуже важливі для формування світогляду 
народу, самоідентифікації, виховання патріотизму й вмотивованої національної 
гордості. 

Особливо це стосується пам’яток белігеративної групи. Вони концентрують у 
собі історію певних періодів розвитку суспільства й відображають особливості 
формування сучасних природних  умов конкретних регіонів. 

До белігеративних ландшафтів відносять комплекси воєнного походження – 
стародавні укріплені городища й фортеці, рови й вали, кургани тощо [3]. Їх багато. 
Однак, навряд чи де-небудь на Землі ландшафтних комплексів воєнного походження 
є більше ніж на Східноєвропейській рівнині, особливо в межах України. Доля 
розпорядилася так, що саме в Україні збереглася найгустіша мережа прикордонних 
довготермінових фортифікаційних споруд (ДФС), побудованих між Першою та Другою 
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світовими війнами, відомі під умовною назвою як «лінія Сталіна» (старий кордон) та 
«лінія Молотова» (новий кордон). Загалом на Волині, Середньому Побужжі та 
Придністер'ї укріпрайони мали лінію оборини у вигляді суцільноі смуги військових 
споруд. Вони тут стали невід'ємною, а в окремих випадках і характерною ознакою 
сучасних ландшафтів. 

Нажаль, із кожним роком кількість ландшафтних комплексів воєнного 
походження зменшується, однак їх значення для пізнання історії розвитку не лише 
суспільства, але й природи зростає. Разом із тим, серед антропогенних ландшафтів, 
комплекси сформовані в процесі воєнних дій, ландшафтознавцями досліджені 
недостатньо, а, відповідно, мало звернено уваги на їх раціональне використання, 
охорону й туристичний потенціал. 

Збереження белігеративних ландшафтів у зв’язку з історичними 
особливостями їх функціонування завжди відзначалося складностями. По-перше, ці 
об’єкти створювали в далекому минулому (кургани, укріплені городища тощо) й 
природні процеси руйнування нещадно роблять свою справу. По-друге, основна 
функція фортифікаційних споруд – захист у військових операціях – була 
передумовою їх руйнування (фортеці, ДФС). Абсолютна більшість фортспоруд   часів 
Другої світової війни була виведена з ладу або знищена внутрішнім вибухом 
відступаючими частинами Червоної Армії. Згодом те, що не встигли знищити 
радянські війська, довершили нацистські, для яких радянські ДФС стали джерелом 
високоякісної сталі, зокрема ті, які були забезпечені бронековпаками [1]. 

Белігеративні ландшафти не є об’єктом охорони лише археологів та істориків 
(це буває найчастіше) або географів та ландшафтознавців. Белігеративні 
ландшафти відносять до національної спадщини. Про це свідчать і сучасні погляди 
на природу йф місце в ній людини та зближення історико-гуманітарних й еколого-
природничих наук. Це зближення поступово почало знаходити своє відображення у 
практичній діяльності, зокрема й охороні белігеративних ландшафтів. До 
недавнього часу розвиток мережі історико-культурних об’єктів та природоохоронних 
територій йшов паралельно, хоча науковцями уже давно розглядалася проблема 
створення єдиної мережі заповідних об’єктів [2]. 

Польові вишукування показують, що детальні дослідження потрібні не лише 
окремо розміщених курганів, валів, городищ, а й їх приуроченості до відповідних 
типів місцевостей. Якщо врахувати, що в долинах річок, переважно, сконцентровані 
майже всі наявні заповідні об’єкти, а на вододілах їх мало, то белігеративні 
ландшафтні комплекси суттєво доповнять й урізноманітнять тут заповідні об’єкти. 

Найбільш ефективним напрямом раціонального використання белігеративних 
ландшафтних комплексів є рекреація, зокрема з метою пізнавального туризму. 
Частково цей напрям уже розвивається, але сучасний стан більшості 
белігеративних ландшафтних комплексів, їх облаштування, потребують набагато 
більших зусиль для сторення туристично привабливих обєктів. Інший напрям – їх 
заповідання, що теж потребує сумісних зусиль ландшафтознавців, архітекторів, 
інженерів, військових тощо. 

Тривалий час й,особливо впродовж другої половини ХХ ст. в Україні надавали 
перевагу воєнно-історичному туризму, що передбачав відвідування історичних місць 
та музеїв із метою ознайомлення з місцями боїв, зразками бойової техніки часів 
війни, меморіалами та пам’ятними знаками. Такий туризм мав пізнавальне значення 
та сприяв вивченню воєнної історії.  

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. в Україні активно почав розвиватися форт-
туризм. Зараз це один із найбільш популярних і доступних напрямів воєнного 
туризму, пов'язаний із відвідуванням різноманітних фортифікаційних споруд. У 
цьому аспекті зразком на Поділлі є Тернопільська область, де започатковано й 
активно розвивається рекреаційно-туристична дестинація «Замки Тернопільщини». 



 171 

Її розвиток зумовлений тим, що на території області, до якої належать історичні 
землі Південно-Західної Волині й Східної Галичини в різні періоди було збудовано й 
активно функціонували понад 150 лише середньовічних замків і фортець та інших 
белігеративних споруд. Це майже третина фортифікаційних споруд України.  

Рекреаційно-туристична дестинація «Замки Тернопільщини» сприяє розвитку 
форт-туризму та привертає увагу численних інвесторів. 

Значна кількість белігеративних ландшафтних комплексів збереглась і після 
закінчення Великої Вітчизняної війни. Залишки партизанських таборів поблизу 
Калинівки, с. Гущинці, с. Черепашинці Калинівського району, елементи укріпрайонів.  
У місцевості Стрижавка розміщена відома ставка Гітлера «Вервольф».  

Фортифікаційні споруди, які добре збереглися до наших днів, зараз 
реставруються й відносяться до історико-культурних обєктів або використовуються 
як музеї.  

Нажаль, багато  белігеративних ландшафтних комплексів занедбані: багато 
оборонних валів часто розриті, розкопані під дороги, руйнуються річками, ускладнені 
зсувами. Особливо це стосується окопів та траншей на пасовищах, пустирях і в 
лісах. Дещо краще збереглися споруди ДОТів та ДЗОТів – основних елементів  
укріпрайонів. Їх частіше можна зустріти на схилах долин річок, поблизу доріг і навіть 
серед розораних полів. Територія навколо них заросла кущами й такі белігеративні 
ландшафтні комплекси чітко виокремлюються, але не прикрашають сучасні 
ландшафти. Хоча це  надзвичайно  привабливі  об’єкти, які за належного ставлення 
могли б стати важливими елементами пізнавального туризму, як, наприклад, 
оборонні споруди Київського укріпрайону. Не в кращому стані й частина стародавніх 
фундаментальних белігеративних ландшафтних комплексів – замків, фортець, 
городищ тощо. Як приклад, оригінальний Червоноградський замок у Тернопільській 
області, в якому обвалилася  частина  однієї з двох веж через господарську 
недбалість й юридичні колізії із власністю на земю. 

Майже повністю знищені всі ракетні комплекси, що були розміщені в західних і 
центральних областях України. В сучасних умовах ці об’єкти могли б 
використовуватися у різних господарських цілях, зокрема, й як туристичні. 

На відміну від інших антропогенних ландшафтів, белігеративні повністю 
відносяться до заповідних. Із кожним роком їх стає менше. Усі напрями й заходи з їх 
охорони мають бути обґрунтовані з ландшафтознавчого погляду. Заповідати 
потрібно не лише курган чи городище, окреий замок (його руїни), а й територію, що 
примикає до них. Це дасть змогу віднести до заповідних не лише окремі 
белігеративні об’єкти та урочища, а й ландшафтні ділянки, місцевості, а в 
подальшому можливо й виділити белігеративні райони. Тобто, необхідно 
формувати, виокремлювати та оберігати белігеративні геосайти. До таких  зараз  
можна віднести збережені ділянки Троянових валів, Немирівське городище, низку 
замків і фортець, окремі ділянки ліній оборони, ДОТи тощо. Вони уже сьогодні є 
важливими елементами туристичних маршрутів. На майбутнє,  кількість охоронних 
белігеративних ландшафтних комплексів має бути збільшена. Вони вдало 
доповнять перелік об’єктів національної спадщини й посилять туристичну 
привабливість України. 

Висновки. Археологічна, історична, природна й культурна значимість 
белігеративних ландшафтів  давно не викликає сумнівів, але справжня їх охорона 
до цього часу не налагоджена.  На початку ХХІ ст. в Україні явно переважає 
негосподарський підхід до раціонального використання та збереження 
белігеративних ландшафтів. Особливо це стосується белігеративних ландшафтних 
комплексів часів Першої та Другої світових війн і сучасних військових споруд. 

Дієва охорона унікальних белігеративних ландшафтів можлива лише за умови 
включення їх в єдину систему культурної спадщини України й підпорядкуванню 
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єдиному міністерству. Будь-який охоронний об’єкт, що буде віднесений до 
культурної спадщини нашої Батьківщини, має охоронятися законом, а не 
розпорядженням місцевої громади. Сьогодні є сподівання на певні  позитивні зміни 
в питаннях охорони й заповідання об’єктів культуро-історичної спадщини у нашій 
державі. Наразі Міністерством культури України підготована абсолютно нова 
редакція закону «Про охорону культурної спадщини» й у червні  цього року буде 
представлена на обговорення громадськості. 
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Рассмотрены актуальность и возможности использования географического 

моделирования приграничного сотрудничества для административных регионов Беларуси. 
Представлены стратегии моделирования приграничного сотрудничества. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, приграничный регион, 
региональный эффект приграничного сотрудничества, кластер приграничного сотрудничества. 

 
Nichiporuk S. V. Geographical Simulation of Cross-border Cooperation: Relevance 

and Prospects. We consider the relevance and feasibility of geographical simulation of cross-
border cooperation in the administrative regions of Belarus. Presents the modeling strategy of 
cross-border cooperation. 

Key words: frontier cooperation, frontier region, regional effect of cross-border cooperation, 
cluster of cross-border cooperation. 

 
Актуальность. Объективной основой вовлечения приграничных территорий в 

международное сотрудничество является сочетание выгод соседства стран в 
целом со специфическими выгодами приграничного характера. Здесь, во-первых, 
значительно облегчается охват сферой международного разделения труда 
отдельных отраслей. Во-вторых, имеются возможности совместного использования 
на отдельных участках приграничья ресурсов локального и регионального порядка: 
организация маятниковых поездок на работу в соседние приграничные регионы и 
приграничный туризм, приспособление различных элементов инфраструктуры (в 
частности дорог, водохозяйственных сооружений и т. д.) для общих нужд. Таким 
образом, сотрудничество приграничных регионов может стать важным фактором 
социально-экономического и культурного развития приграничных регионов 
Беларуси. Быстро меняющаяся ситуация в белорусском приграничье, сложность и 
комплексность проблем его развития, актуализируют моделирование 
приграничного сотрудничества конкретных административных регионов страны. 

Модель – это упрощѐнное воспроизведение реальности, предположительно 
отражающее в обобщѐнной форме еѐ существенные черты или взаимосвязи              
[1, с. 10]. Одним из основных геоструктурных элементов модели приграничного 

                                                 

© Ничипорук С. В., 2015 



 174 

сотрудничества региона может быть, «опорный центр», в последнее время всѐ 
чаще употребляется термин «кластер». Кластер представляет собой группу 
географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, 
научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 
отдельных компаний и кластера в целом [2, с. 129]. 

Система взаимодействующих опорных центров (кластеров) приграничного 
сотрудничества формирует его территориальный каркас. 

Цель исследования. Опорные центры приграничного сотрудничества 
рассматриваются как точки роста в географическом и организационном 
пространствах. Мотивами географического моделирования приграничного 
сотрудничества административных регионов Беларуси являются: 

– решение проблем структурно-системной трансформации регионов; 
– генерирование социально-экономического развития путѐм внедрения 

опорных центров развития приграничного сотрудничества [3, с. 239]. 
Основные результаты. Предполагается, что при благоприятных социально-

экономических и политических условиях взаимодействующие трансграничные цепи 
кластеров в пределах приграничной зоны способны стимулировать экономический 
рост в пограничье. 

В перспективе импульсы от таких кластеров смогут передаваться окружающей 
территории. При достаточно высокой силе импульса развития кластеров, сливаясь и 
перекрываясь, зоны социально-экономического влияния вокруг них могут 
формировать поле регионального роста. В процессе выбора стратегии и модели 
сотрудничества, необходимо делать различие между точками, принадлежащими к 
разным уровням в иерархической системе географических точек, например, городских 
центров различной людности или административного ранга, точек с разным 
потенциалом экономико-географического положения и т. д. В данном случае стратегия 
развития приграничного сотрудничества может быть реализована в двух вариантах.  

В первом варианте, вероятно, основные усилия должны быть сосредоточены на 
развитии приграничного сотрудничества и решении его проблем на локальном уровне. 
При этом максимально эффективно должны использоваться местные ресурсы. Этот 
вариант можно назвать моделью децентрализованной кластеризации (выделение и 
объединение объектов в группы на основе схожести потенциала приграничного 
сотрудничества и его элементов для объектов одной группы и, соответственно, 
отличий между группами) развития приграничного сотрудничества. 

Во втором варианте в фокусе стратегии лежит верхний уровень и проблемы 
регионального приграничного сотрудничества и национальная стратегия его 
осуществления. Этот вариант можно назвать моделью централизованной 
концентрации (кластеризации) приграничного сотрудничества. При использовании 
данной модели необходимо чѐтко различать две цели. А именно, созданием кластеров 
приграничного сотрудничества мы пытаемся добиться роста места (место в данном 
случае рассматривается не только как географическая категория, но и в функ-
циональной плоскости – отрасль, производственный или непроизводственный сектор и 
т. д.), либо повышения уровня благосостояния людей, проживающих на данной 
территории. Повышение уровня благосостояния людей должно являться ведущей 
целью при планировании пространственной организации приграничного сотрудничества. 

Обобщающей категорией, отражающей многообразие и результативность 
приграничного сотрудничества может быть «региональный эффект приграничного 
сотрудничества». Его можно представить как социально-экономические и другие 
преимущества, которые получает регион в результате активного включения в 
международные экономические отношения [4, с. 15]. Данную категорию можно 
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рассматривать в соответствии с функциями, которые выполняет региональное 
приграничное сотрудничество Беларуси в рамках трѐх подсистем: мировой 
экономики, национального хозяйства, приграничного региона (табл. 1). 

Таблица 1 
Региональные эффекты приграничного сотрудничества 

 

Функции 
приграничного 

сотрудничества 

Виды региональных 
эффектов 

приграничного 
сотрудничества 

Оценочные показатели  
эффектов приграничного  

сотрудничества 

Приграничное 
сотрудничество 
в системе 
международных 
экономических 
отношений 

Степень и характер 
вовлечѐнности 
приграничного региона 
во внешне-
экономические связи 

Объѐм, отраслевая и географическая 
структуры внешнеторгового оборота. 
Среднедушевой объѐм экспорта. 
Объѐм, отраслевая и географическая 
структуры внешних инвестиций. 

Уровень международ-
ной специализации 
приграничного региона 

Экспортная квота приграничного региона. 
Коэффициент экспортной специализации. 

Приграничное 
сотрудничество 
в системе 
национального 
хозяйства 
Беларуси 

Экономический рост 
приграничного региона 

Темпы роста валового регионального 
продукта 

Инновационный рост 
приграничного региона 
под влиянием 
внешнеэкономического 
фактора 

Доля зарубежных инвестиций 
инновационного характера в общем объѐме 
инвестиций региона. 
Доля высокотехнологичной продукции в 
объѐме экспорта региона. 

Структурные 
изменения экономики 
региона 

Рост удельного веса отраслей и 
предприятии, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности. 
Удельный вес предприятий не государ-
ственного сектора, во внешней торговле. 

Рост доходов регио-
нального бюджета от 
внешнеэкономической 
деятельности 

Удельный вес налогов от предприятий, 
участвующих во внешнеэкономической 
деятельности. 

Приграничное 
сотрудничество 
в системе 
экономики 
региона 

Рост занятости в 
регионе 

Количество рабочих мест, созданных за счѐт 
предприятий, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности. 

Рост квалификации 
местной рабочей силы 

Удельный вес высококвалифицированной 
рабочей силы в объѐме трудовых ресурсов 
региона. 

Увеличение доходов 
населения 

Рост среднедушевых денежных доходов 
населения. 
Рост прожиточного минимума. 
Изменение потребительских расходов.  

Природоохранная 
деятельность 

Наличие природоохранных проектов с 
участием стран соседей. 

Уровень комплексного 
освоения территории 

Уровень обеспеченности международной 
транспортной инфраструктурой. 
Наличие и виды центров в производстве 
продукции с участием партнѐров из 
сопредельных государств. 

 
Таким образом, можно сделать следующие обобщения: 
– вдоль государственных границ формируется особый тип пространства, 

характеризуемый спецификой взаимодействия между территориальными 
структурами и сообществами сопредельных стран, повышенной или, наоборот, 
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пониженной (в зависимости от функциональных особенностей государственной 
границы) интенсивностью трансграничных потоков; 

– пограничная территория является следствием различий и пересечения двух 
соприкасающихся систем (соседних государств). При этом пограничье представляет 
собой область, где такие различия нивелируются, образуя зону со специфическими 
свойствами, присущими как одной, так и другой стороне, или, наоборот, резко 
контрастируют; 

– приграничное сотрудничество понимается как система взаимодействий 
интеграционного характера между локальными и региональными экономическими, 
социальными, культурными и иными структурами, расположенными по обе стороны 
границы, в целях создания лучшего качества услуг, увеличения эффективности 
производства, инфраструктурного развития, охраны окружающей среды и тем 
самым, повышения общего уровня жизни местного населения; 

– опорные центры (кластеры) приграничного сотрудничества должны 
развиваться во взаимодействии с территорией, на которой расположены, в 
интересах местного населения; 

– при моделировании приграничного сотрудничества необходимо учитывать 
условия, возможности (потенциал) и региональные эффекты его осуществления на 
территории соседних регионов. 
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Розглянуто характерні ознаки спорту й дипломатії у спортивній дипломатії, з'ясовано 

спільне та відмінне у спорті й дипломатії, а також особливості розвитку спортивної дипломатії 
у сучасних міжнародних відносинах.  
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Kulyk S. М. Sports and Diplomacy in Search of Common. We consider the 
characteristic features sports and diplomacy in sports diplomacy, found common and different in 
sport and diplomacy , and especially the development of sports diplomacy in contemporary 
international relations.  

Key words: diplomats, athletes, diplomacy, sport, international relations.  

 
Актуальність дослідження. У політичному лексиконі традиційно вживають 

вислів: «спорт – це посол, символ миру, дружби та єдності у всьому світі», 
«спортсмени – народні дипломати», «спортсмени, спортивні команди своїм успіхом 
зробили для своєї країни набагато більше, ніж політики та дипломати». Ще у 
Стародавньому світі спорт вважали дієвим засобом дипломатії: на час проведення 
Олімпійських ігор припиняли війни й встановлювали священне перемир'я – екехірію, 
а представники ворогуючих полісів проводили в Олімпії мирні переговори з метою 
владнати конфлікти. Сьогодні це поєднання перетворилося на спортивну 
дипломатію. Спорт еволюціонував від індивідуальних захоплень представників 
влади, політиків, наприклад, гольф, більярд, керлінг – входить у своєрідний 
джентльменський набір дипломата, до міждержавної дипломатії. Особливістю 
сучасної дипломатії є демократизація протоколу, часта організація зустрічей на 
найвищому рівні саме на спортивних стадіонах, постійне поповнення дипломатичної 
термінології новими поняттями.  

Мета дослідження ‒ простежити у спортивній дипломатії характерні ознаки 
спорту та дипломатії. 

Основні завдання дослідження – з'ясувати спільне й відмінне у спорті та 
дипломатії, виявити особливості розвитку сучасної спортивної дипломатії.  

Результати дослідження. Чіткого визначення поняття «спортивна 
дипломатія» не сформовано, можливо, тому, що важко коректно охопити його крос-
дисциплінарність і комплексність: масштаби проблем, які вона охоплює, кількість 
суб’єктів, зацікавлених і залучених у її діяльність, і засоби, якими вона оперує. Крім 
того, до спортивної дипломатії часто відносять усе, що пов’язує спорт і політику, що, 
на нашу думку, неправильно, замінюючи слова «політика, політичні інтереси» на 
«дипломатія, дипломатичні інтереси».  

Історики Н. Боголюбова, Ю. Ніколаєва пропонують таке визначення: спортивна 
дипломатія – це офіційна й неофіційна діяльність держав, урядів, спеціальних 
зовнішньополітичних органів зі здійснення завдань зовнішньої політики держави 
шляхом організації, проведення й участі в міжнародних спортивних заходах за 
участю команд, спортсменів, тренерів та їх досягнень [1].  

Спортивна дипломатія належить до публічних, нетрадиційних, «гнучких» видів 
дипломатії, до культурної дипломатії, дипломатії «м’якої», «розумної» сили [2]. 
Саме спортивні змагання, спортсмени відкривають світові свою або чужу «нову» 
країну. Тому історично відомі такі назви спортивної дипломатії:  

‒ олімпійська дипломатія (підготовка й проведення Олімпійських ігор);  
‒ дипломатія спортивних форумів / самітів (міжнародні змагання, чемпіонати 

світу, чемпіонати Європи, особливо з ігрових видів спорту);  
‒ дипломатія пінг-понг (двосторонні відносини США – КНР, 1971);  
‒ крикетна дипломатія (двосторонні відносини Індії – Пакистану);  
‒ футбольна (врегулювання відносини між Вірменією та Туреччиною, 2008);  
‒ хокейна (суперсерія матчів СРСР – Канада, 1972);  
‒ баскетбольна дипломатія (поїздки екс-гравців НБА США у Північну Корею, 

баскетбол як складова руху Духовної Дипломатії);  
‒ дзюдо дипломатія (двосторонні відносини Вірменії – Азербайджану, 2009);  
‒ гольф-дипломатія (гольф – головний спорт дипломатів);  
‒ дипломатія металу (бодібілдинг).  
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Логічно припустити, що кожен вид спорту на певному етапі свого розвитку й 
«використання» у міжнародних дво- та багатосторонніх відносинах може слугувати 
назвою спортивної дипломатії.  

Спорт, як і дипломатія, є своєрідною моделлю світу, суспільного життя. На 
нашу думку, у них багато спільного. Найголовніше, що вони функціонують на основі  
міжнародних документів, у них відсутня дискримінація за будь-якою ознакою, 
допускається протидія, суперництво (т. зв. дипломатичні, футбольні війни) та 
запровадження негативних санкцій. Це публічні види діяльності, однак спорт – це 
переважно медійна картинка сучасності.  

Спорт і дипломатія – це гра з дотриманням принципів «fair play»; традицій; 
протоколу та етикету (відкриття/закриття ігор, нагородження учасників); рангу та 
звань (наприклад, звання майстра спорту і дипломатичний ранг присуджують на все 
життя); ротації; повага до рішень/угод (у спорті – тренерів, суддів, у дипломатії – 
глав держав, делегацій) і обов’язковість їх виконання. Спортсмен і дипломат – це 
командний гравець, який на власний ризик, може застосувати нестандартний 
прийом. Спорту притаманна публічна емоційність, натомість дипломатії – емоційна 
стабільність, у першому наявні елементи комерції, шоу, професійні секрети, в другій 
– державні таємниці.  

Спортсмени та дипломати репрезентують свою країну за кордоном не лише під 
час активної кар’єри, а й після її завершення. Спортивні й дипломатичні перемоги та 
поразки багатовимірні за своїм резонансом і наслідками, неоднозначні в оцінках. 
Якщо у спорті будь-яка держава може конкурувати з іншою державою на рівних, то у 
дипломатії – ні. Спортивні успіхи – це успіхи, «диво» усього народу, нації, 
дипломатичні – конкретних осіб, держави загалом. Тому у спортивній дипломатії 
мінімальні репутаційні ризики, зовсім по іншому у класичній дипломатії.  

Спорт, як і дипломатія, має свою національну ідентичність. Видатні спортсмени 
й дипломати – це імідж, бренд держави. Авторитетні, легендарні особистості, вони є 
певною соціальною кастою, у якій немає «колишніх» олімпійських чемпіонів, 
Повноважних і Надзвичайних послів. Багато з них є національними героями у своїх 
країнах, а спорт став своєрідною національною ідеєю. Тому багатьох уславлених 
спортсменів обирають Посланцями миру (призначає Генеральний секретар ООН), 
Послами доброї волі різних агенцій системи ООН.  

Ознакою дипломатії є її міжнародний рівень, натомість міжнародні спортивні 
змагання проводять лише з останньої чверті ХІХ ст. В епоху «гуманітарної 
глобалізації» великі спортивні змагання влаштовують не лише у Південній Америці 
й Європі, як було раніше, але й у Африці, Азії, США, країнах мусульманського світу. 
Все частіше їх проводять не окремі країни, а країни-сусіди спільно [3]. Тому 
спортивна дипломатія довготривала, наприклад, олімпійська дипломатія охоплює 
час від подання заявки на проведення Олімпіади й до її завершення. 
Короткотривала спортивна дипломатія може тривати не довше певного спортивного 
поєдинку.  

Якщо класична дипломатія – це монополія офіційної влади держави, то 
спортивна дипломатія часто є приватною ініціативою, бо спортсмени, власники, 
президенти спортивних клубів самостійно приймають рішення щодо їх участі в 
міжнародних змаганнях, товариських матчах. Однак приватна спортивна дипломатія 
не завжди відображає офіційну позицію влади своєї країни. Спортивні змагання 
цікавлять, збирають на трибунах представників дипломатичного корпусу, водночас 
їх вважають нейтральними темами у дипломатичних колах. Також у міжнародній 
практиці оформляють дипломатичну та спортивну візу.  

Спортивна дипломатія не замінить класичну дипломатію, вона є продуктивним 
елементом її започаткування та розвитку, хоча може й випереджати її, створювати 
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нові обставини для обговорення чи вирішення проблем. Самостійно, без 
об’єктивних передумов вона не працює.  

Поєднання спорту та дипломатії знаходить своє відображення у проблемах, 
пов’язаних зі зміною громадянства спортсменів, їх виступами під прапорами інших 
країн, фанами команд. Назви спортивних змагань, нагород мають ознаки дипломатії 
– Кубок Світу, міжконтинентальний кубок, «Спорт без кордонів», естафета 
«Всесвітній Біг дружби», матчі за участю команди збірної Світу (у випадку 
прощальних матчів відомих спортсменів).  

Висновки. Усвідомлення спортивної дипломатії як складової частини 
класичної дипломатії, її можливостей у розвитку міжнародних відносин відбулося 
давно. Великого значення надають спортивній дипломатії у двосторонніх відносинах 
країни світу. У спорту й дипломатії багато спільного, у них існує система 
символічних цінностей Спортивна дипломатія діє в інтересах миру, встановлення 
взаєморозуміння та довіри, вона об’єднує держави на тлі суперечностей, які існують 
між урядами відповідних країн, спортивні зустрічі, переважно, вносять політику 
розрядки між ними. Частота використання спортивної дипломатії в сучасних 
міжнародних відносинах зросла, що піднімає її на новий рівень розвитку.  
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В сучасному глобалізованому світі набуває особливої актуальності проблема 
смислобуттєвої екзистенції особистості та її залученості в суспільні процеси. 
Успішна самореалізація особистості вимагає професіоналізації, яка б здійснювалася 
протягом усього життя. На сьогодні подібна професіоналізація невіддільна від освіти 
та навчання, що часто відбувається в широкому географічному та цивілізаційному 
контексті, включаючи отримання освіти різних рівнів у різних країнах світу. 
Відповідно постає погтреба дослідження як історії, так і сучасного стану 
міжнародного співробітництва країн у галузі вищої освіти та наукових досліджень. 
Для України традиційно одним із найбільш важливих напрямів міжнародного 
співробітництва є відносини з Канадою, чим і було зумовлено вибір цієї теми 
дослідження. 

Українсько-канадське співробітництво в галузі вищої освіти має давні історичні 
традиції, оскільки досить чисельна українська діаспора є однією з важливих 
складових частин культурного та суспільного середовища Канади ще з початку             
ХХ ст. Вже в 1953 р. виник Союз українських студентів Канади, який на сьогодні 
координує роботу студентських організацій української молоді у 15 університетах 
країни [6]. Досить довго спроби налагодити співпрацю в сфері освіти між УРСР та 
Канадою наштовхувалися на спротив тоталітарної держави, окремі факти 
студентського та наукового взаємообміну розпочалися з 1978 р., коли перша група 
українських студентів прибула на навчання до Канади [3]. Кінець ХХ – початок               
ХХІ ст. був позначений активізацією міждержавних контактів між Україною та 
Канадою в галузі вищої освіти та наукових досліджень. Після здобуття Україною 
незалежності ці контакти отримали належну правову базу.  

Співробітництво в галузі культури та освіти, у тому числі й вищої освіти, 
обумовлено Спільною Декларацією про особливе партнерство між Україною та 
Канадою від 31.03.1994 р. та Угодою про дружбу та співробітництво між Україною і 
Канадою від 24.10.1994 р. [2]. Провідну роль у реалізації співробітництва у сфері 
освіти та науки відіграє Канадське бюро міжнародної освіти, членами якого є               
150 навчальних закладів Канади. З українського боку, крім Міністерства освіти, 
координаційну роботу здійснює Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. 
Сферами найбільшого зацікавлення для канадських освітян є співпраця з 
українськими навчальними закладами в галузі сільського господарства, енергетики 
та використанні природних ресурсів. У Канаді координаційним центром співпраці у 
цій галузі є створений у 2010 р. Консорціум прерійних університетів, в Україні цю 
роботу координує Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, активну участь беруть Львівський національний аграрний університет, 
Дніпропетровський державний аграрний університет, Сумський національний 
аграрний університет та Харківський національний технічний університет сільського 
господарства [1]. У 2013 р. було розроблено спеціальну Програму українсько-
канадського співробітництва у сфері вищої освіти та проблеми забезпечення й 
контролю якості вищої освіти в Україні та Канаді [5]. 

Для України важливим напрямом міждержавної співпраці в сфері освіти з 
Канадою є сприяння збереженню ідентичності української молоді як із числа 
діаспори, так й українських громадян, що навчаються в Канаді. Подібна робота 
проводиться зусиллями багатьох українських та канадських навчальних закладів і 
громадських організацій, таких як Манітобський, Саскачеванський, Альбертський 
університети в Канаді, Український католицький університет, Національний 
університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет                       
ім. І. Франка, Києво-Могилянська академія, Запорізький університет та ін. 
Організовуються мовні курси, здійснюється координація навчальних програм, 
культурна та фінансова підтримка окремих наукових, мистецьких та просвітницьких 
заходів тощо. 
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Таким чином, наявні закріплені на законодавчому рівні чітко сформульовані 
інтереси урядів України та Канади щодо співробітництва у сфері освіти, які 
полягають у спільній роботі над розвитком наукового потенціалу обох країн, обміну 
науковою інформацією, забезпеченні безперешкодного співробітництва наукових та 
навчальних закладів, наукових шкіл та окремих науковців, функціонуванні програм з 
обміну студентами, сприяння громадській та культурно-просвітницькій діяльності в 
обох країнах. Як для України, так і для Канади подібна співпраця сприяє зростанню 
наукового та економічного потенціалу та створенню кращих умов для реалізації 
особистості кожного громадянина. 

Кількість українських студентів, які обирають для навчання Канаду, має 
постійну тенденцію до зростання протягом останніх років. При цьому, порівняно з 
поширеною в минулі роки російською та американською освітою, канадські вищі 
навчальні заклади постійно збільшують свою привабливість для української молоді 
та перебувають серед лідерів освітнього вибору українців. Загалом протягом            
2013–2014 рр. за кордоном навчалося понад 46 тисяч українських студентів. 
Порівняно з 2009 р. ця кількість зросла на 82 % [4]. За кількістю українських 
студентів Канада посідає четверте місце після Росії, Польщі та Німеччини. Якщо у 
2009 р. у вищих навчальних закладах Канади навчалися 715 українських громадян, 
то у 2013–2014 рр. – 2053 особи [7], тобто їх кількість зросла майже втричі. 
Функціонує велика кількість освітніх програм, участь у яких дає нові освітні 
можливості українським студентам: «Партнерство заради майбутнього» Агентства 
міжнародного розвитку Канади та асоціації університетів та коледжів Канади, 
стипендіальна програма для відвідування лабораторій уряду Канади, Програма 
Магістр бізнес адміністрування, Програма стажування ім. Ф. Бантінга, 
стипендіальний фонд ім. П. Яцика та ін. 

Отже, українська складова канадської студентської молоді чисельно зростає, в 
структурі освітніх пріоритетів канадські вищі навчальні заклади збільшують свою 
привабливість. Вибір українськими студентами навчання в Канаді визначений 
вигідним поєднанням престижності навчання у провідних начальних закладах та 
порівняно невисокою вартістю навчання, важливе значення має наявність 
найбільшого у світі осередку української діаспори, що знижує проблеми культурної 
адаптації. Також важливе значення має той факт, що Канада створює комфортні 
умови для праці студентів та їх працевлаштування. Найбільша кількість українських 
студентів навчається в Альбертському університеті (м. Едмонтон), Манітобському 
університеті (м. Вінніпег), Саскачеванському університеті (м. Саскатун), 
Торонтському університеті (м. Торонто). 

Канадський уряд щодо українських студентів також має певні очікування. Тому 
канадські вищі навчальні заклади намагаються якомога ширше залучати на 
навчання іноземних студентів. За даними Асоціації університетів та коледжів 
Канади, з 1996 р. до 2006 р. кількість іноземних студентів у канадських 
університетах зросла втроє, що складає 70 тисяч студентів денної і 13 тисяч заочної 
форм навчання [7]. Основні причини набору іноземних студентів – розвиток 
інтернаціоналізованого кампусу як важливої складової освітньої культури, зростання 
рівня залученості до спеціальних міжнародних програм, збільшення прибутку, 
розширення контактів та поширення відомостей про університет. Загальна кількість 
іноземних студентів у вищих навчальних закладах Канади – від 4 % до 10 %. 
Головними очікуваннями при цьому для Канади є формування в її майбутньої 
інтелектуальної еліти полікультурної свідомості, толерантності та політкоректності, 
інтелектуальної мобільності та повноцінного саморозвитку особистості. 

Отже, співробітництво України та Канади у сфері вищої освіти має давні 
історичні традиції та сприяє інтелектуальному розвитку обох країн. Для Канади 
студенти з України є важливим складником освітнього простору, оскільки водночас 
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збагачують полікультурне середовище студентського кампусу та виступають 
частиною української діаспори Канади. Останні часом наявна тенденція збільшення 
кількості українських студентів у вищих навчальних закладах Канади, завдяки чому 
Канада є одним із лідерів освітнього вибору українців. Також активно відбувається 
інституціоналізація міжнародного співробітництва між обома країнами через 
неурядові офіційні організації та громадські об’єднання. Кінцевою метою подібного 
співробітництва є успішна професіоналізація особистості та її саморозвиток через 
неперервну освіту. 
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Maksimowa O. E. Analysis of Cultural and Humanitarian Cooperation Between 
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of relations between two countries and organized events. Highlighted the importance of 
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Культурно-гуманітарне співробітництво – це сфера міжнародного 

співробітництва, пов'язана з підтриманням основ цивілізованого існування 
суспільства. Таке співробітництво будується на додержанні визнаних міжнародною 
спільнотою принципів, закріплених у міжнародному гуманітарному праві та 
національних конституціях норм і стандартів, пов'язаних із захистом прав і свобод 
людини [6]. До культурно-гуманітарного співробітництва між державами включають 
співробітництво у сферах культури, науки, освіти, гуманітарної підтримки. 

На сучасному етапі розвитку України культурно-гуманітарне співробітництво 
між країнами інтенсифікувалося через складну політичну ситуацію в Україні. Саме 
тому дуже важливо дослідити культурно-гуманітарне співробітництво України та 
Франції, оскільки Франція є однією з країн, які завжди підтримували Україну на 
міжнародній арені. 

Початок плідного співробітництва України та Франції у галузі культури та 
інформації припав на кінець ХХ ст. й ознаменувався офіційним відкриттям 
французького культурного центру в Україні в 1994 р. Загалом українсько-
французьке співробітництво у галузі культури, освіти й науки здійснюється на основі 
Угоди про культурне, наукове і технічне співробітництво (жовтень 1995 р.) та 
Протоколу 2-го засідання Змішаної комісії з культурного та науково-технічного 
співробітництва, підписаного 13 лютого 2008 р. в Парижі [3]. 

Яскравим прикладом культурно-гуманітарного співробітництва, з французької 
сторони, було заснування культурно-інформаційного центру при Посольстві України 
у Франції на початку 2004 р. На території посольства регулярно проводяться 
культурні заходи, які повинні сприяти створенню українського осередку на території 
Франції, як приклад, можна зазначити такі заходи: експозиції робіт сучасних 
українських митців, покази українських фільмів (мовою оригіналу та з перекладом), 
музичні концерти та театральні вистави українських труп.  

Головними досягненнями україно-французької взаємодії у сфері культури 
вважають заснування фестивалю «Французька весна» в Україні та проведення Днів 
української культури у Франції, також сюди можна додати мистецьку акцію 
«Українські сезони» та фестиваль «Погляд з України». 

Для підтримання розвитку співробітництва України та Франції було створено 
відповідний Змішаний комітет (комітет, який сприяє обмінам молоддю та 
спортивним обмінам у рамках наукових та спортивних програм) [1]. Цей комітет 
кожні два роки визначає низку наукових проектів у різних галузях (наприклад, 
соціально-економічний, суспільно-політичний напрям), для підтримки та їх 
фінансування. Так, протягом 2010–2012 рр. було обрано 21 науковий проект, у  
2013–2014 рр. кількість обраних проектів зменшилася до 15.  

Конкурс, на якому було визначено проекти для фінансування на 2015–2016 рр., 
проводився із лютого 2015 р., де пріоритетними напрямами роботи було визначено: 
дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства й держави; 
інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність; 
раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та 
лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини та матеріали; фізика 
високих енергій [5]. 
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Отже, культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Францією у 
сфері науки охоплює не тільки  використання робіт досвідчених науковців, а й 
відкриває нові перспективи перед студентами, науковцями та молодими 
спеціалістами, даючи їм шанс на просування своїх проектів у європейському 
інформаційному та науковому просторах.  

Щодо подальшого розвитку спільної роботи у науковій сфері, то варто 
зазначити, що на території як України, так і Франції засновано наукові лабораторії, 
які активно працюють у галузях хімії, молекулярної біології, фізики та 
матеріалознавства. У перспективі планують розробити спеціальні проектні 
лабораторії для дослідження питань у сферах географії, сучасної урбаністики та її 
впливу на екології та життєдіяльність людини. Поруч із таким плацдармом для 
розвитку наукової діяльності можна помітити значний зріст кількості наукових 
проектів, ініціаторами яких є саме українська сторона. З цього приводу у 2005 р. 
було підписано міжурядову угоду про взаємне визнання наукових ступенів та звань 
між державами. 

Слід відзначити активну співпрацю Державного фонду фундаментальних 
досліджень України з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), 
яка розпочалася у 2008 р. З того часу за сприянням французького Посольства 
проводяться тематичні консультації з Національним центром наукових досліджень 
Франції, обмін візитами делегацій українських та французьких вчених, реалізації 
планів організації французьких наукових місій в Україну та залучення українських 
проектів до програм, що фінансуються за підтримки ЄC [4]. 

Крім того, було досягнуто домовленостей щодо проведення спільних 
українсько-французьких наукових тематичних семінарів за участі молодих 
дослідників та фахівців (до 35 років) у різних сферах науки від кожної з сторін. Така 
співпраця з CNRS сприятиме розвитку української науки у світлі сучасних 
загальноєвропейських тенденцій та залученню молодих вчених до глобальних 
проектів міжнародної наукової співпраці. 

 Отже, варто зазначити, що Франція, як і більшість провідних країн світу, 
заохочує спеціалістів із менш розвинених країн до роботи на користь французької 
держави. 

Окрім загальновизнаних у світі тенденцій щодо галузей розвитку науки, 
українські вчені почали більше приділяти уваги аерокосмічним дослідженням, які 
сміливо висувають на міжнародну арену. Таким чином, науковці реалізують 
французький дозвіл на використання Полінезії для забезпечення запуску 
українських ракетоносіїв та для розміщення телеметричного пункту ДКБ 
«Південне». Українські фахівці підтримують також активні контакти з Європейським 
космічним агентством (ЄКА), зокрема, щодо реалізації Рамкової угоди між Україною 
та ЄКА, яка є важливим фактором членства України у цій міжнародній організації.  

Ватро наголосити на такому аспекті культурно-гуманітарного співробітництва, 
як взаємодія у сфері освіти. Для розвитку та підтримки міждержавної взаємодії у 
рамках освітніх програм, у листопаді 2014 р. 12 ректорів провідних українських 
університетів відвідали Францію з метою активізації українсько-французького 
наукового співробітництва та студентських обмінів. Під час зустрічі було 
започатковано низку контрактів та угод про співпрацю між освітніми закладами двох 
країн. З української сторони, партнерами стали університети, де на вищому рівні 
викладають французьку мову, та вищі навчальні заклади, які випускають 
спеціалістів у сферах IT та інженерних технологій, у тому числі Київський 
національний торгово-економічний університет, Одеський національний університет 
ім. І. Мечникова, Харківський національний економічний університет, Національний 
технічний університет України (КПІ), Придніпровська державна академія 
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будівництва й архітектури, Донецький технічний університет, Академія 
муніципального управління (м. Київ). 

Важливим аспектом культурно-гуманітарного діалогу між Україною та Францією 
є міжрегіональне співробітництво, зокрема, щорічно Посольством Франції спільно з 
українськими громадськими організаціями та асоціаціями у Франції проводяться 
урочистості у м. Санліс із нагоди вшанування пам’яті Анни Київської, королеви 
Франції. 

Співпраця не оминула й Культурно-інформаційний центр (КІЦ) та Українську 
школу мистецтв (УШМ), яка функціонує при КІЦ. Спільно з УШМ було організовано 
численні мистецькі та освітні заходи, зокрема, Міжнародний музичний дитячий 
конкурс «Українська весна під небом Парижа», Міжнародний фестиваль «Замок 
мистецтв» у Нормандії, театралізований фестиваль моди «Українська осінь в 
Парижі», участь в якому взяли юні таланти з різних міст України та Франції. 

Протягом останніх років одним з найяскравіших заходів у Культурно-
інформаційному центрі (КІЦ) Посольства було відзначено 200-річчя від Дня 
народження Т. Шевченка. Участь у святкуванні взяли як представники українських 
інституцій, української діаспори, французької громади, так й іноземці, які 
проживають на території Франції. 

Як відомо, протягом історичного становлення України як самостійної держави 
на міжнародній арені Франція підтримувала Україну у політичних, економічних та 
соціокультурних аспектах. Слід наголосити, що під егідою культурної взаємодії та 
всесторонньої підтримки євроінтеграційних процесів України на знак підтримки 
демократичних досягнень країни та жалоби за загиблими, під час трагічних подій на 
«Майдані» в Києві у 2013–2014 рр., було проведено низку концертів духовних творів 
та традиційних українських пісень. Вперше у Парижі, а після й на території 
культурно-інформаційних центрів, розміщених на решті території Франції, 
прозвучали пісні присвячені подіям «Майдану» та його героям. 

Надихнувшись тематикою вільної та неподільної України, Французька сторона 
провела виставку дитячих картин «Моя мирна Україна». Захід відбувся завдяки 
співпраці Всеукраїнського благодійного фонду І. Янковського «Ініціатива заради 
майбутнього» та МЗС України. 

Протягом 2014 р. в КІЦ при Посольстві України у Франції відбулася також низка 
інших виставок, які мали великий резонанс у французькому суспільстві. Так, після 
відвідання фотовиставки «Вогонь уособлений» українського художника І. Бабія 
керівники низки французьких музеїв запросили його до проведення аналогічних 
заходів у мистецьких галереях «Золотого трикутника Парижа». Схвальні відгуки 
присутніх отримала тематична виставка дитячого малюнку «Дружба без кордонів – 
2014», яку було організовано й проведено за участі української художньої студії 
«Аква» (м. Славутич), приватної школи імені Ф. Рузвельта (м. Париж) та школи 
Святої Урсули (м. Париж). Підвищену увагу відвідувачів отримала персональна 
художня виставка «Барви України у килимах і вишиванках родини Пілюгіних», на 
якій члени Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України особисто представили вишиванки, рушники, весільні 
сукні, килими, виготовлені вручну на старовинних дерев'яних килимарських 
верстатах [1]. 

Важливим напрямом є також співробітництво українських та французьких 
центрів сучасного мистецтва. Так, 15 грудня 2014 р. у паризькому музеї сучасного 
мистецтва «Palais de Tokyо» презентовано виставку «Культура і конфлікт: Ізоляція у 
вигнанні» міждисциплінарного культурного центру «Ізоляція» (Донецьк). До 
розгортання бойових дій на Донбасі, цей унікальний мистецький фонд розміщувався 
на території заводу в Донецьку. З початку літа 2014 р. територія фонду «Ізоляція» 
була захоплена найманцями самопроголошеної «ДНР» для розміщення так званої 
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«гуманітарної допомоги», що надходить із Росії. Пізніше колишнє приміщення 
фонду бойовики використовували як базу підготовки найманців, в’язницю, місце для 
страт та під склад для викрадених автомобілів.  

Для того аби привернути увагу усієї світової спільноти до проблем, які вирують 
на території Східної України організатори виставки представили проекти багатьох 
художників-донеччан, відео-інтерв’ю, аудіо-записи, які засобами сучасного 
мистецтва дозволяють розповісти про ситуацію на окупованих територіях України. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зауважити, що культурно-гуманітарна 
взаємодія між Україною та Францією охоплює широкий спектр галузей серед яких, 
як події культурного життя, так і підтримання двостороннього розвитку у науковому 
середовищі. Окрім співробітництва з науковцями, Україна та Франція фінансують та 
підтримують проекти молодих науковців та з 2010 р. організовують обмін 
студентами між провідними університетами двох країн, що сприяє активному обміну 
талановитими студентами. Можна відзначити, що активний розвиток культурно-
гуманітарна взаємодія України та Франції отримала на початку 2010 р., а на 
сучасному етапі набула нового поля для дій. Звідси варто зробити висновок, що для 
України як для країни, яка дотримується курсу на євроінтеграцію, дуже корисне 
співробітництво з Францією, особливо у науковій сфері. Плідна співпраця із 
французькими науковими центрами допоможе Україні вивести свої наукові розробки 
на міжнародний рівень та зарекомендувати себе як високотехнологічну та розвинуту 
країну, а взаємодія у сфері культури допомагає українським митцям 
продемонструвати рівень української культурності у світі, що не може не сприяти 
розвитку України як світової держави.  
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Україна приймає активну участь у миротворчих операціях НАТО, що сприяє зміцненню 

позицій на міжнародній арені, поповненню бюджету держави, отриманню досвіду. 
Проблемною стороною співробітництва нашої держави з євpoатлантичними та 
pегioнальними cтpуктуpами безпеки є фінансування операцій, прийняття рішень стосовно 
їхнього характеру, степені залученості до неї та досягнення консенсусу між українськими 
гілками влади. Запровадження ocвіти є ще oдним із важливих і пеpcпективних напpямів 
cпiвpoбiтництва мiж Укpаїнoю та НАТO. 

Ключові слова: миротворчі операції, НАТО, безпека, миротворчий контингент, 
національний інтерес. 

 
Pidlisnyj А. Yu., Vozniuk Ye. V. Ukraine in NATO Peacekeeping Operations. Ukraine 

takes an active part in NATO peacekeeping operations, which strengthens our position in the 
international arena, replenishes the state budget and helps to get experience. Problematic sides 
of cooperation between the Euro-Atlantic and regional security structures are financing, decision-
making concerning the nature of operations, degree of involvement into operations and 
consensus between Ukrainian branches of power. Introduction of education is another important 
and perspective trend of effective cooperation between Ukraine and NATO. 

Key words: peacekeeping operations, NATO, security, peacekeepers, national interest. 

 

Учаcть Збpoйних Cил Укpаїни у миpoтвopчих oпеpацiях є пpiopитетним 
завданням, уcпiшне викoнання якoгo пoзитивнo впливає на змiцнення мiжнаpoднoгo 
автopитету Укpаїни, cпpияє poзвитку cпiвpoбiтництва з євpoатлантичними та 
pегioнальними cтpуктуpами безпеки й має виняткoве значення для нацioнальних 
iнтеpеciв нашoї деpжави.  

Учаcть Укpаїни у мiжнаpoдних миpoтвopчих oпеpацiях НАТO cпpияє пiдвищенню 
poлi Укpаїни cеpед країн-членiв НАТO та змiцненню її пoзицiй на ключoвих напpямах 
дiяльнocтi НАТO, пoпoвненню деpжавнoгo бюджету Укpаїни, cтвopенню cпpиятливoгo 
клiмату для налагoдження й активiзацiї двocтopoнньoгo екoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництва з 
вiдпoвiдними деpжавами, oтpиманню мiжнаpoднoгo дocвiду та йoгo викopиcтанню у 
pефopмуваннi пpавooхopoннoї cиcтеми Укpаїни з метoю пiдвищення її бoєздатнocтi й 
пpoфеcioналiзму, пpocуванню нацioнальних iнтеpеciв Укpаїни та її зoвнiшньoпoлiтичних 
пpiopитетiв, а такoж змiцненню безпеки у cвiтi [1]. 

Щoдo перспектив учаcтi Укpаїни у мiжнаpoдних миpoтвopчих операціях, cлiд 
вихoдити з таких piвнiв пpiopитетнocтi oпеpацiй:  

– пеpший – oпеpацiї, якi пpoвoдятьcя в pегioнах, щo є ключoвими для 
нацioнальних iнтеpеciв Укpаїни;  
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– дpугий – oпеpацiї, якi пpoвoдятьcя cпiльнo з мiжнаpoдними паpтнеpами 
Укpаїни, cпiвпpаця з якими cпpияє євpoпейcькiй та євpoатлантичнiй iнтегpацiї нашoї 
деpжави;  

– тpетiй – iншi oпеpацiї, в pамках яких укpаїнcькi миpoтвopцi poблять внеcoк у 
пiдтpимання миpу та cтабiльнocтi у cвiтi [2]. 

У cучаcних умoвах гoлoвними пpoблемами пpoведення миpoтвopчих oпеpацiй 
НАТO та учаcтi у них кoнтингентiв piзних кpаїн, у тoму числі, й Укpаїни є: неефективнicть 
пpийняття piшень; взаємocумicнicть миpoтвopчих кoнтингентiв та заcoбiв для 
пpoведення oпеpацiй; фiнанcування; poзшиpення cпектpу майбутнiх oпеpацiй. 

Пpийняття piшення cтocoвнo хаpактеpу миpoтвopчих oпеpацiй, cтупеня учаcтi 
Укpаїни в oпеpацiї, а такoж пiдгoтoвки вiйcьк залежить переважно вiд закoнoдавчoгo 
вpегулювання цього питання, наявнocтi кoнcенcуcу мiж гiлками влади, щo впливає на 
швидкicть пpийняття такoгo piшення та в кiнцевoму pахунку визначає ефективнicть 
уciєї oпеpацiї. Дocягнення кoнcенcуcу пoвинне ґpунтуватиcя на взаємнoму poзумiннi 
важливocтi миpoтвopчoї дiяльнocтi деpжави, щoб у майбутньoму не зашкoдити 
мiжнаpoднoму iмiджу деpжави чи унемoжливити oтpимання фiнанcoвoї пiдтpимки для 
pефopмування Збpoйних сил Укpаїни. Пoтpебує утoчнення пpoцедуpа визначення 
завдань й oбмежень дiяльнocтi укpаїнcьких миpoтвopчих cил, а такoж їх взаємoдiї з 
iншими вiйcькoвими фopмуваннями [3]. 

В Укpаїнi icнує пpoблема пpийняття piшень – дocягнення кoнcенcуcу мiж 
гiлками влади та у cуcпiльcтвi щoдo безпocеpедньoї учаcтi Збpoйних сил Укpаїни у 
мiжнаpoдних oпеpацiях загалoм та маcштабiв такoї учаcтi зoкpема. 

Пpoблемoю для НАТO є фiнанcування пpoведення oпеpацiй. Значнi poзбiжнocтi 
мiж деpжавами-членами альянcу щoдo тoгo, якi чаcтки узгoдженoї дiяльнocтi пoвиннi 
забезпечуватиcя cпiльними фoндами НАТO, а якi пoвиннi забезпечуватиcя кoжнoю 
кpаїнoю, вiдпoвiднo дo узгoджених чаcтoк фінансування [2]. 

У 2013 p. альянc здiйcнив пеpегляд cвoїх вiйcькoвo-пoлiтичних заcад, завдяки 
чoму булo забезпеченo бiльш ефективну учаcть кpаїн-паpтнеpiв в oцiнюваннi cил, 
плануваннi й ухваленнi piшень щoдo пoтoчних i майбутнiх oпеpацiй пiд пpoвoдoм 
НАТO. Цi та iншi захoди вpахoвували дocвiд учаcтi кpаїн-паpтнеpiв в oпеpацiях пiд 
пpoвoдoм НАТO в Афганicтанi, Кocoвo, Лiвiї, а такoж oпеpацiях НАТO з пpoтидiї 
пipатcтву «Oкеанcький щит». 

У 2013 p. дo cил pеагування пpиєдналиcя такi кpаїни, як Швецiя, Фiнляндiя й 
Укpаїна, тoдi як Гpузiя зoбoв’язалаcя надати cвoї пiдpoздiли в poзпopядження у      
2015 p. [4].  

Ще oдним важливим пеpcпективним напpямoм cпiвpoбiтництва мiж Укpаїнoю 
та НАТO є ocвiта. Альянc cпpияє пpocуванню iнcтитуцiйних pефopм у кpаїнах-
паpтнеpах, запpoваджуючи ocвiтнi пpoгpами. Cпoчатку цi пpoгpами були cпpямoванi 
на пiдвищення piвня oпеpативнoї cумicнocтi мiж збpoйними cилами НАТO та кpаїн-
паpтнеpiв. Згoдoм їхнi межі булo poзшиpенo й нинi вoни cтанoвлять нoвi мoжливocтi 
cпiвпpацi мiж деpжавами альянcу та паpтнеpами щoдo тoгo, як фopмувати, 
poзвивати й pефopмувати безпекoвi, oбopoннi та вiйcькoвi ocвiтнi заклади. НАТO 
poзpoбила iндивiдуальнi ocвiтнi пpoгpами для таких кpаїн, як Афганicтан, Вipменiя, 
Азеpбайджан, Гpузiя, Ipак, Казахcтан, Мавpитанiя, Мoлдoва, Мoнгoлiя, Cеpбiя, 
Укpаїна й Узбекиcтан [2].  

Укpаїна пoвинна cпiвпpацювати з НАТO за такими нoвими напрямами, як 
захиcт вiд кiбеpнетичних нападiв й енеpгетична безпека. Зpocтає такoж piвень 
залучення нашoї деpжави дo пpoгpам poзбудoви oбopoнних iнcтитуцiй.  

Кoнтингенти НАТO неoднoразoвo надавали дoпoмoгу з пoрятунку цивiльних 
ociб, щo перебували на аварiйних нафтoвих платфoрмах i cуднах. Із мoменту 
залучення України дo OАЗ у 2007 р., щoрiчнo булo направленo 1‒2 кoраблi ВМC 
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Збрoйних сил України дo райoнiв прoведення OАЗ (Cередземне мoре), cеред них 
фрегат «Гетьман Cагайдачний», кoрвети «Тернoпiль» і «Луцьк» [5]. 

У cпiльних пpoгpамах ЄC i НАТO Укpаїна мoгла б викopиcтати технoлoгiчнi 
мoжливocтi, напpиклад, в авiакocмiчнiй галузi. Oднак, завадити цьoму мoже пoзицiя 
Pociї cтocoвнo технoлoгiй, poзpoблених у Pадянcькoму Coюзi. Тoму питання пoлягає в 
тoму, чи вдаcтьcя Укpаїнi poздiлити цю cпiвпpацю вoднoчаc iз PФ i Євpoпoю. Такoж 
пpoблематичнoю є учаcть нашoї деpжави в cиcтемi пpoтиpакетнoї oбopoни альянcу. 

Пpiopитетними для нашoї деpжави мoжуть cтати такі напpями cпiвпpацi з 
НАТO: poзвитoк влаcних oзбpoєнь у кooпеpацiї з захiдними кoмпанiями, 
мoдеpнiзацiя oбopoннoї пpoмиcлoвocтi чеpез тpанcфеp захiдних технoлoгiй.  

Cьoгoднi Укpаїна бере учаcть у вcьoму cпектpi oпеpацiй НАТO вiд миpoтвopчих 
дo тpенувальних й антитеpopиcтичних. В майбутньoму, якщo альянcoм будуть 
пpoвoдитиcь oпеpацiї iз захиcту тpанcпopтних меpеж, Укpаїна буде зацiкавлена 
боати в них учаcть, ocкiльки для неї, як тpанзитнoї деpжави, питання енеpгетичнoї 
безпеки мають важливе значення. 

В пеpcпективi Укpаїна буде пpoдoвжувати poбити cвiй внеcoк у cпpаву пiдтpимки 
миpу й cтабiльнocтi на євpoатлантичнoму пpocтopi та за йoгo межами, бpати активну 
учаcть в oпеpацiях і мiciях пiд егiдoю НАТO. Укpаїна, як й iншi кpаїни-члени НАТO та 
кpаїни-паpтнеpи, має велику кopиcть вiд cвoєї учаcтi в паpтнеpcтвi, ocкiльки вoнo 
вiдпoвiдає як нацioнальним, так i загальним iнтеpеcам цих кpаїн. Пеpcпективи 
пoлiтики НАТO cпpямoванi на пiдтpимку незалежнocтi та cувеpенiтету Укpаїни. Тicне 
cпiвpoбiтництвo Укpаїни з НАТO cпpияє pеалiзацiї її гoлoвнoї cтpатегiчнoї мети – 
iнтегpацiї в Євpoпу. Учаcть Збpoйних сил Укpаїни у миpoтвopчiй дiяльнocтi НАТO 
cпpияє дocягненню цiєї мети та забезпечує cтабiльнicть i безпеку в Євpoпi [6].  

Oтже, для Укpаїни її миpoтвopча дiяльнicть має ключoве значення, ocкiльки 
вoна poзглядаєтьcя як заciб змiцнення її нацioнальнoї безпеки чеpез cтвopення 
cтабiльнoгo зoвнiшньoпoлiтичнoгo cеpедoвища та, вoднoчаc, як її внеcoк у 
змiцнення загальнoєвpoпейcькoї безпеки. Завдяки миpoтвopчiй дiяльнocтi Укpаїна 
утвеpджуєтьcя як пoвнoпpавний cуб’єкт мiжнаpoдних вiднocин, пiдвищує cвiй 
мiжнаpoдний автopитет та демoнcтpує миpoлюбну пoлiтику.  
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