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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Й ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
КРАЇНОЗНАВСТВА ТА РЕГІОНАЛІСТИКИ 

 
 

УДК 911.31                                                         І. В. Гукалова – доктор географічних 
наук, провідний науковий співробітник                                                  
відділу суспільної географії                                                             
Інституту географії НАН України  

 

Територіальна  мобільність населення  
як багатогранна проблема країнознавчої тематики, 

суспільних комунікацій та регіональних студій 
 

 Роботу виконано у відділі суспільної 
географії ІГ НАН України 

 
Розглядаються питання актуальності дослідження територіальної мобільності 

населення у регіонознавстві і географії. Обговорюються аспекти трансформації предметної 
сфери дослідження міграцій у міждисциплінарному плані.  

Ключові слова: регіональні студії, територіальна мобільність населення, міграція, 
якість життя. 

 
Gukalova I. V. Territorial Mobility of Population as Multidimensional Problem of 

Country Studies, Public Communications and Spatial Studies. The questions of the 
relevance of territorial mobility researches in regional studies and geography are considered. The 
article discusses some aspects of the transformation of subject areas of migration studies in 
interdisciplinary way.  

Key words: regional studies, territorial mobility of population, migration, quality of life. 

 
Регіональні студії – напрям, який прийшов до нас із Заходу. Іноді вони 

здаються нам конструктом символічної географії або ментальної схематизації 
(картографування) світу, окремих макрорегіонів. Дійсно, підставою для обрання тих 
чи інших регіонів (країн), топових тем регіональних студій є політична географія. У 
певні часи, у поле зору науковців – представників тих чи інших, як правило, 
розвинених країн потрапляють території, які за різних причин (але зовсім не 
випадково) становлять ядро їх «інтересу». Протягом років набували більшої чи 
меншої популярності й значимості «європейські», «євразійські», російські, українські 
та інші студії з опорою на міждисциплінарне знання про ту чи іншу територію, 
зпродуковане переважно за її межами. Від досліджень, які здійснюються 
представниками національних академічних чи університетських кіл, які зосереджені 
на дослідженні внутрішніх проблем і знаходженні механізмів їх вирішення, 
традиційні регіональні студії відрізняються комплексним «зовнішнім» поглядом на 
ситуацію в тих чи інших макрорегіонах або країнах, прагненнями зовні цю ситуацію 
трансформувати (оптимізувати). Досвід роботи в одному з міжнародних проектів, 
який був присвяченій трансформаційним процесам у Східній та Центральній   
Європі [5], показав, що на Заході, паралельно з дисциплінарним поділом на окремі 
науки й відповідною предметною спрямованістю досліджень, інтенсивно 
розвивається інший перспективний спосіб їх організації – spatial studies або spatial 
development studies. В його основі – територіальні відмінності, концепція «центр-
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периферія», геопросторова парадигма, теорія факторів розміщення виробництва, 
концепція якості життя населення та людського потенціалу, концепція динамічних 
популяційних моделей, і базується він на трансдисциплінарній взаємодії 
представників різних галузей знань. 

Є процеси, причини та наслідки яких відчутні на всіх рівнях – від локального до 
глобального й які проходять наскрізною лінією крізь велику кількість конкретних 
регіональних студій. До цих процесів належать територіальна мобільність 
населення й міграція, яка постійно структурується за видами, набуває специфічних 
форм відповідно до процесів модернізації умов людського життя та появи нових 
видів економічної діяльності. Обидві вказані категорії пов’язані, але не ідентичні. 
Міграція як процес глибоко осмислена й описана, у т. ч. й географами, водночас 
територіальна мобільність – реальне переміщення людей + потенційна готовність 
населення до зміни свого «територіального статусу» ‒ досліджена недостатньо (у   

т. ч. через неможливість дати точну кількісну оцінку масштабам цього явища). 
Водночас, ці категорії повинні йти у нерозривному зв’язку, якщо ми хочемо зрозуміти 
підстави й наслідки існуючих на сьогодні величезних переміщень населення між 
країнами та всередині них, насамперед, трудових ресурсів різної кваліфікації. Це 
важливо й тому, що територіальна мобільність є чинником потенційного та 
реального транспортування цінностей, інших стандартів і традицій життя, що 
докорінно змінює картину організації суспільства. Ми починаємо оцінювати й 
порівнювати вигоди та втрати для конкретних людей, мотиви їх рухливості й їх 
самопочуття, а не тільки саму міграцію як чинник демографічних втрат в одному 
місці й інвестиційного зростання в іншому. 

Звертаючись до відомих напрацювань, слід зазначити, що міграції насамперед 
розглядаються як територіальний рух населення, на відміну від природного та 
соціального його руху [4]. Сутнісною рисою міграцій є саме фізичні переміщення 
населення у географічному просторі. Те, що це може вплинути на зміну 
демографічної поведінки, сімейних, статусних, професійних позицій (тобто фактично 
призвести до соціальної мобільності), а також змінити сам геопростір – це вже друге, 
первинними є передумови, мотивація міграцій і переміщення населення. Але 
складність і багатозначність міграційних процесів, їх наслідків для багатьох країн світу 
визначають і зростаючу роль конкретних спільнот й окремих особистостей у 
формуванні та розвитку нових суспільних структур і процесів, чим підкреслюється 
важливість соціального змісту міграцій. Із цим, територіальна складова автоматично 
інтегрується в соціально-економічну, політичну, соціо-культурну складові мобільності. 

Відомими у поясненні сучасної географії механічних рухів населення стали 
праці І. Валлерстайна, який розділив світ на три підсистеми – центр, напівпериферія 
та периферія. Територіальна мобільність, у межах цієї системи, розглядається як 
наслідок економічної сегментації світу та існування світосистемного ринку праці, а 
також як спосіб задоволення потреб більш сильних систем центру за рахунок більш 
слабкої периферії [3]. При такому підході під міграцією розуміються лише ті 
переміщення населення, що детерміновані світовим поділом праці. 

З. Бауман описує міграцію як результат модернізації світу [1]. Він бачить у ній 
наслідок процесів соціальної трансформації суспільства: політичні, економічні, 
соціокультурні та інші його зміни. Одним з аспектів модернізації є вже згадана 
швидкість інформаційного обміну між віддаленими територіями. Фізичний простір 
при цьому стає лише майданчиком для передачі інформації, а результатом цього 
процесу є девальвація місця як такого. У суспільствах, де все змінюється з 
величезною швидкістю, не залишається місця тривалим зв'язкам, у т. ч. тривалим 
зв’язкам із територією. Натомість рухомі форми соціальності стають доцільними й 
популярними. Паралельно відбувається розпад класичних систем стримування 
(поняття про Батьківщину, малу батьківщину тощо) й фактором формування високого 
рівня життя, соціальної захищеності стає саме мобільність населення. Більше того, 
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нездатність до міграції, вимушена або психологічно виправдана прив’язаність до 
свого місця проживання – стає скоріше ознакою збідніння, ніж збагачення. З іншого 
боку, надвисока територіальна мобільність населення сприяє зниженню якості 
людського потенціалу, якості послуг та інвестицій у нього. Адже життєвий потенціал, 
знання, навички – все те, що вкладено в людину десь і колись – «витрачаються» нею 
в іншому місці й добре, якщо з більшими перевагами, ніж втратами. Це у випадку 
трудової міграції. А якщо йдеться, наприклад, про вимушені територіальні 
переміщення, то попри надбання й втрати гуманітарного плану, з однієї території на 
іншу може «експортуватися» й цілий клубок депривацій і негараздів.  

Територіальна мобільність не повинна осмислюватися з позиції виключно 
практики міжнародних економічних, політичних відносин, цивілізацій та 
міжнародного права. Наприклад, поширені у всіх країнах маятникові переміщення 
населення, пов’язані зі щоденними поїздками на роботу й додому з одного 
населеного пункту в інший, також відносяться до міграцій. Вони носять локальний 
характер і не впливають на рисунок розселення, водночас вони здійснюють 
суттєвий вплив на формування «соціальної та економічної географії» регіонів, 
ядром яких є великі міста – «центри тяжіння». Навколо останніх утворюються 
агломерації, які об’єднують приміські поселення різного рангу навколо центру, 
виконуючого роль економічної бази для все зростаючого вшир агломераційного 
утворення. Зростаюча мобільність ресурсів, якісні зміни в інформаційних і 
транспортних зв’язках забезпечують істотні трансформації міст й околиць. Це 
впливає не тільки на масштаби будівництва та вартість житла, а й на соціокультурну 
природу величезної території, фрагментує середовище агломераційних зон, де 
центр контрастує з околицями й поступово «відривається» від них в економічному 
та соціальному плані. Але відбувається це в кожній країні зі своїми унікальними 
особливостями, які варто оцінювати й аналізувати.  

На сьогодні акценти досліджень на глобальному, регіональному та локальному 
рівнях зміщуються в бік вивчення передумов різних видів міграцій, прогнозування 
потоків мігрантів у просторі й часі, а також якісних характеристик міграційних 
процесів. Розглядаються три головних «кити», на яких базується процес: власне 
мобільність (при чому не тільки територіальна, а й інша, яка її супроводжує – 
соціальна, професійна тощо), потреба та прагнення людей до стабільності, що, у 
свою чергу, пов’язано з проблемами адаптації до нових умов проживання (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Аспекти, які знаходяться в основі міграції  
як суспільно-географічного явища (укладено на основі [2]) 
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Відомо, що географія, насамперед, апелює до аналізу об’єктивних підстав 
формування тих або інших соціально-економічних процесів. У випадку 
територіальної мобільності йдеться про просторові відмінності важливих для 
людини умов життя – природно-географічних, економічних, соціальних, політичних, 
культурних тощо. За інших незмінних, люди завжди обирають для себе кращі умови. 
У випадку конкретного соціально-географічного дослідження ми «наближаємо» 
причини міграції до людини, тим самим «суб’єктивуючи» процес, і виділяючи 
мотиви, стимули, можливості здійснити переїзд, закріпитися на новому місці, а 
можливо й повернутися назад через деякий час. 

У принципі це відповідає логіці розвитку науки та логіці сучасного суспільного 
поступу загалом, адже територіальна мобільність – це не тільки «засіб» 
перерозподілу трудових ресурсів, що має тверде економічне підгрунття. Згадаємо 
Е. Равенштайна, який ще у ХІХ ст. сформулював закони міграції на основі факторів 
«притягання й виштовхування». Виштовхують мігрантів економічні кризи та 
нестабільність, соціальні потрясіння, стихійні лиха, натомість аттрактивними 
факторами завжди виступають економічна й політична стабільність, соціальна 
захищеність, високі рівні зарплат і пропозиції на ринку праці, позитивна демографічна 
ситуація, висока якість освіти, відсутність будь-якої дискримінації населення, 
сприятлива екологічна ситуація. Загальний характер цієї теорії ніколи не був її 
недоліком – вона й досі «працює» для більшості класичних імміграційних країн, 
привабливих для іммігрантів рівнем свого розвитку та високими стандартами життя. 
Водночас, ця теорія сприяла розвиткові інших концепцій, наприклад, неокласичної 
економічної, що розглядає міграцію як результат інтернаціоналізації ринків, інтеграції 
капіталу та доходів. Виходячи з неї, трудові ресурси в країні-донорі та країні-
реципієнті є взаємозамінними, а міграція дає змогу підтримувати демографічний 
баланс і баланс зайнятості.  

По-новому мають бути осмислені й приклади прагнень планового вирішення 
проблеми регулювання територіальної мобільності. Наприклад, в останні роки у 
Росії на державному рівні лунають пропозиції стимулювання мобільності через 
видачу сертифікатів на приваблення робочої сили роботодавцям, особливо у зони 
пріоритетного інноваційного розвитку. Чи можна у ХХІ ст. таким фактично 
«розселенським» чином вирішити проблему дефіциту трудових ресурсів? І чи можна 
вважати такі переміщення людей насправді вільними?  

Висновки. Територіальна мобільність у регіонознавчих дослідженнях будь-
якого рівня не може розглядатися інакше, ніж як реакція людей на деструктивні 
зміни у житті суспільства, спосіб адаптації, що знаходить прояв в енергії 
переміщення та зміни місця проживання. Люди – це основне джерело енергії для 
соціогеосистеми, а територіальна мобільність населення – джерело підтримки 
життєздатності й заданої еволюційної динаміки її розвитку. 

З іншого боку, територіальне переміщення населення здійснюється у певному 
соціально-просторовому континуумі, який визначають як простір можливостей або 
простір стимулів, кожна точка якого характеризується певним набором життєвих 
благ і сприймається людьми в контексті якості життя. Пізнавальний потенціал 
осмислення широкого спектру економічних, соціальних і політичних практик, 
інфраструктур та ідеологій, які викликають або згортають територіальну мобільність 
населення в тій чи іншій країні, здається нам дуже високим. Звичайно, Україна ще 
далека від мобільної бізнес-культури багатьох західних держав. Там мобільними 
стають не тільки люди, а й об’єкти обслуговування, клієнтські служби пенсійного 
фонду, хімчистки на дому та інші інновації, які наближають послуги до людей, що 
також потребує нової парадигми опрацювання тематики всебічної рухливості. 
Водночас і для України значимість дослідження мобільності як ресурсу розвитку 
людського потенціалу, регіонів та країни загалом – це питання надзвичайної 
актуальності.  
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Навіть візу скоріше дають при наявності інших віз у паспорті. У вищих 
навчальних закладах вітають академічну мобільність. Таким чином, мобільність – не 
тільки засіб досягти вищого рівня життя, а й самоцінність, яка чекає на опрацювання 
у просторово-часовому плані. 
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Специфика советской исторической рефлексии была в невероятной гибкости 
образа прошлого. Образы прошлого меняются, но (как правило) делается не столь 
часто и конъюнктурно. В СССР прошлое творилось на глазах. Его перемены были 
связаны с различного рода «историческими событиями».  Советская история была 
переполнена тем, что определялось именно как «историческое событие». Как и 
полагается в СССР, эти события происходили в верхних эшелонах власти. 
Политика ВКП(б) ‒ КПСС существенно менялась раз в пять‒семь лет. Герои 
становились врагами. Обратное превращение было явлением не частым. Оно 
интерпретировалось как «перегиб».  

Соответственно очередной «советской исторической перемене» 
переписывалась вся история. Она представала как некая линия с «узловыми 
моментами». Кто-то и кого-то «разбудил». После этого начинались новые 
перемены. Невольно возникала мысль о том, что могло бы случиться, если бы 
классика «не разбудили». Но история не терпит сослагательного наклонения. Все 
было определено. Разумное было действительным и имело статус необходимости. 
То есть, не разбудить классика было просто невозможно. Часто подобные 
линейные реконструкции прошлого были связаны не только с историей СССР, но и 
большой части регионов мира. Взгляд на них также менялся. Перемены могли быть 
связаны и с началом глухого замалчивания кого-то или чего-то. Это был частный 
случай пересмотра прошлого. Если некую информацию было сложно 
интерпретировать, то про нее начинали глухо молчать. Новая версия прошлого 
массировано вводилась в массы. Brand new version of Past выступала как 
абсолютный канон. «Так было всегда». То, что новая версия появилась совсем 
недавно, замечать было нельзя. Нужно было выслушивать новинку и ничего не 
путать. Это могло завершиться трагически для путаника, его родных и близких. 
Советская история переполнена такими трагедиями.  

Можно отметить некоторое противоречие интерпретации Пространства и 
Времени. В СССР наиболее активно менялось Время. Всемирная известность 
советской исторической науки была связана именно с этим. Пространство в СССР 
было относительно «стабильно». Был СССР. Гигантское государство с невероятно 
большой территорией. В мире не было столь больших государств. Разумеется, она 
определялось как норма на все времена. При всей противоречивости территории 
СССР, оно преподносилось как нечто гармоничное. Оплот мира во всем мире. Это 
пространство могло только расширяться. Это должно было происходить по мере 
того, как идеи построения коммунизма продвигалась по миру (Китай, Африка, 
острова Океании и т. д.).  

То, что советская норма носит сугубо временный и частный характер, 
выяснилось в 1991 г. В соответствии с (существовавшими на тот момент времени) 
границами «братских» республик, СССР развалился. Очень необычная история. 
Феномен существования гигантского государства и его страннейшей 
нестабильности, остался не осмысленным. Как могло развалиться столь могучее и 
успешное государство? Только немногие эксперты пытались понять СССР в 
контексте более общего исторического развития и долговременного процесса 
освоения территорий [4]. Акцент экспертной активности сместился на региональные 
конфликты. В СССР их появилось большое количество. География бывшего СССР 
ожила и стала давать много новой информации именно по конфликтам. Оказалось, 
что единое советское пространство не столько едино и гармонично, как говорилось 
ранее. «Небольшие» региональные различия прошлого переросли в долго-
временные конфликты. Произошла некая фрагментация бывшего советского 
пространства. Есть различные типы постсоветских конфликтов. У них своя ритмика 
активизации и затухания. Они дают различное количество жертв того или иного 
рода.  
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Пространство бывшего СССР преподносит все новые сюрпризы и решение 
проблем не вполне очевидно. История освоения и переосвоения постсоветского 
пространства продолжается. Динамичное (релятивное) время дополнилось и 
динамичным (релятивным) пространством. Нормой новейшего времени стали и 
беспрецедентные количественные показатели населения, в той или иной мере 
страдающего от конфликтов. Примером может быть Украина и ее беженцы. 
«Государство стабильности и мира» перешло в стадию «Государства вражды и 
неопределенности». Переход был неожиданным и явно непонятным. Что 
происходит?   

Новинкой постсоветской конфликтности стали события 2014 года. Давно 
циркулирующие слухи относительно «русского мира», стали частью практики 
преобразования постсоветского пространства. Российская Федерация стала 
перекраивать пространство пост-СССР не только в случае Молдовы и Грузии, но и 
в случае Украины. Последствия были неожиданными. Вероятно, количественные 
характеристики государства сыграли свою роль. Оккупация Крыма и события в 
Восточной Украине получили мировой резонанс. Был создан прецедент изменения 
границ, которые установились после Второй мировой войны. Мимо него пройти 
было невозможно. Прецедент невероятно опасен. В какой мере активность РФ, 
направленная на перемены стабильных границ, носит целенаправленный 
характер? Есть основания считать, что она не вполне случайна. Россия 
столкнулась с массовым сопротивлением блока Западных государств мира. 
Остальной мир проявил сдержанную заинтересованность и призвал к «миру и 
дружбе». Например, такой была позиция КНР. В решении своих, как (вероятно) 
представляется в Москве, «чисто внутренних постсоветских вопросов», возникли 
сложности глобального характера. Десятки государств мира сказали свое 
категорическое «Нет» новейшим переменам границ в пределах пост-СССР.  

В основании новейших геополитических перемен в пост-СССР были и новые 
исторические образы, которые стали активно вводиться РФ в оборот. Ни одно 
изменение границ в российской социо-культурной системе не обходится без 
предварительного и массового введения новых исторических мифологем. Вопрос 
рассмотрен достаточно детально [5]. Существенное отличие новейшего 
перекраивания прошлого (в отличие от того, что было в СССР) связано с тем, что 
динамичным стало не только время, но и пространство. Это важно. Пространство 
стало активно меняться. Громадное пространство СССР распалось на различные и 
(казалось бы) малосвязанные фрагменты. В некоторых из этих фрагментов, решили 
«восстановить историческую справедливость». Российская Федерация стала 
активно настаивать на праве защиты «русского населения» по всей территории 
пост-СССР. Соответственно этому, присвоили себе право пересмотра 
существующих границ государств. Учитывая, что в СССР был активнейший 
ассимиляционный вариант этногенеза, вычленение именно «русского населения» 
является задачей близкой к невозможной. Но удобство идеи «русского мира», 
взятой на идеологическое вооружение как раз и состоит в ее предельной 
неопределённости. Используемые термины полисемантичны по своей сути. Их 
можно понимать как угодно.  

В историю гибридной войны была вписана важная страница. До и после           
2014 года интерпретация гибридной войны в пост-СССР носит существенно 
различный характер. Гибридная война не есть новинка именно 2014 года, но 
выяснилось, что явление развивается. Оно не есть только некое недоразумение, 
связанное с временными проблемами. Это не только наследие СССР. Это самая, 
что ни на есть, новейшая реальность. Тема трагическая, большая, сложная и 
продолжающаяся. РФ играет «геополитический джаз». Все остальные обязаны 
реагировать на него. Многое еще будет сделано по развитию темы гибридной 
войны в пост-СССР. Гибридная война имеет специфику в том, что она не может 
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быть прекращена по некому указанию сверху. В отличие от привычных войн 
прошлого, она не завершается заключением перемирия. Гибридная война есть 
процесс сложный, инерционный и не вполне управляемый. У него есть масса 
последствий со своими характерными проявлениями. Некоторые из них 
рассмотрены. Некоторые даже не зарегистрированы. В тех терминах, в которых 
мыслят творцы гибридной войны, их просто нет. Последствия проявятся, но 
научной регистрации многообразия «экологических проявлений» гибридной войны 
пока нет. Экология человека времен гибридной войны существенно изменилась. 
Связки и последствия стали носить более сложный характер.  

В происходящих постсоветских переменах, которые часто попадают на первые 
полосы информационных агентств мира, есть блок тематики связанный и с 
научными географическими исследованиями. Гибридная война – сложный 
пространственно-временной процесс. Она вовлекает людей в новые и порой 
неожиданные перемещения по громадной территории. Пространство и Время есть 
действующие лица новейшей истории пост-СССР. Это не только серьёзнейшая 
проблема для миллионов людей, но интереснейший объект исследования. Одной 
из наиболее сложных и болезненных проблем является феномен беженцев. 
Украина, который дает новый тип беженцев. Количественные показатели 
чрезвычайно велики. Только на территории Украины на сентябрь 2016 г. 
зарегистрировано более 1 700 000 беженцев. Есть большое количество украинских 
беженцев, которые не прошли регистрацию в Украине. Неопределённо большое 
количество людей из Украины переместилось в пределы Российской Федерации. 
Неопределенно большое количество молодёжи покинуло проблемные районы 
Украины и направилось в страны Восточной и Западной Европы. Возникает 
множество вопросов, которые должны быть научно исследованы. Экспертами 
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского начата научная 
работа по этой тематике [1; 2; 3; 5; 6].  

Тема сложная и многоплановая. В постановке и решении научных задач, 
связанных с гибридной войной, сложно исходить из привычной научной 
теоретической и методологической основы. То, что происходит в постсоветском 
пространстве времен гибридной войны, не поддаётся пониманию с точки зрения 
привычных научных терминов, которые все еще доминируют в постсоветской науке. 
Фактически, это трансформированные советские теоретические и методологические 
научные основания. Нужно учесть концептуальные подходы западных коллег. Есть 
отличные основания и для разработки новых подходов. Война всегда двигала 
научный прогресс. Гибридная война также задает новые задачи. На них можно 
реагировать или их можно игнорировать. Практические последствия экспертного 
выбора существенно различные. Проблемы, связанные с гибридной войной в пост-
СССР, могут быть корректно научно исследованы.  

 
Источники и литература 

 
1. Казарин В. П. GIS описание постсоветских проблемных границ и конфликтных 

районов в эпоху гибридной войны / В. П. Казарин // Геоінформаційні технології у 
територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 51–53. 

2. Лисняк А. А. Цифровое картографическое описание использования русского языка 
в начале ХХI века / А. А. Лисняк // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : 
матеріали III міжн. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. –  
С. 75–77. 

3. Манжалий С. Н. Теоретические и методологические проблемы цифрового 
картографирования сервиса, связанного с образованием / С. Н. Манжалий // 
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.- практ. 
конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 84–85.  



 16 

4. Николаенко Д. В. Пространственно-временная динамика процессов социо-
культурного освоения территорий : дис. … докт. геогр. наук / Д. В. Николаенко. ‒ Санкт-
Петербург  : Санкт-Петербург. гос. ун-т, 1999. – 357 с. 

5. Николаенко Д. В. Кафедра GIS технологии и информационной безопасности в ТНУ 
имени В. И. Вернадского: предмет, цель и задачи новой кафедры / Д. В. Николаенко // 
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.-практ. 
конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 92–95.  

6. Скакун Ю. В. Образование как объект управления и специфика использования для 
его описания GIS технологии в условиях гибридной войны / Ю. В. Скакун  // Геоінформаційні 
технології у територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 
2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 139–142.  
 
 
 

УДК 913:910.1:303.1:519.24:0013  
 

В. О. Патійчук  – кандидат географічних 
наук, доцент кафедри країнознавства  
і міжнародних відносин 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки; 
А. А. Саванюк  – студент 5 курсу 
факультету інформаційних систем, фізики 
та математики Східноєвропейського 
національного університету  
імені Лесі Українки 

 

Особливості використання методів прогнозування  
в країнознавчих дослідженнях 

 
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 

і  міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки 
 

Розглянуто особливості використання методів прогнозування в сучасних 
країнознавчих дослідженнях. Визначено основні функції та завдання прогнозування 
розвитку країнознавчих об’єктів. Досліджено специфіку використання методів 
прогнозування в країнознавстві. 
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Patiychuk V. O., Savanyk A. A. The Usage of Forecasting Methods in Countrystudies 

Researches. The article focuses on the. features of forecasting methods in 
modern countrystudies’ researches. The basic functions and tasks of the forecasting in the 
development of countrystudies objects  have been outlined. The specificity of the forecasting 
methods in countrystudies have been explored. 
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of forecasting. 

 

Актуальність дослідження. Країнознавча наука, будучи за своїм змістом 
комплексною, оскільки її об’єктами дослідження є складні поліструктурні 
територіальні системи, потребує на сучасному етапі її розвитку застосування 
найрізноманітніших  методів наукових досліджень, у тому числі математико-
статистичних методів і методів прогнозування зокрема. Прогноз – це висновок про 
майбутнє існуючого просторового процесу, що досліджується, на основі загальної 
тенденції його розвитку [9]. На думку фахівців, вітчизняна прогнозологія перебуває 
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саме в стадії наукового осмислення й становлення [5]. Що ж стосується зарубіжних 
наукових досліджень, то слід звернути увагу на те, що іноземні прогнози є досить 
неоднозначними, а особливо в функціонально-просторовому та кількісно-якісному 
виразі. Оскільки на основі планових прогнозів у минулому розвивалася т. зв. 
радянська економіка, то планові прогнози для вітчизняних країнознавчих досліджень 
хоча й залишаються науковим явищем штучного характеру, проте базуються на 
математико-статистичній основі. Аналізуючи іноземну наукову літературу, можна 
зробити висновок, що зарубіжні підходи до прогнозних процесів є скоріше логіко-
інтуїтивними, чим строгопослідовними та конкретизованими у своєму виразі й 
потребують багатьох уточнень та деталізації. Як зазначають вітчизняні фахівці, вони 
не мають міцного методологічного фундаменту й описують маніпуляції 
другорядними чинниками, не розкриваючи сутності процесів, які розглядаються [14]. 
Що стосується практики прогнозування, то найчастіше вона обмежується 
епізодичними інтуїтивними прогнозами. Вітчизняна теорія країнознавчого 
прогнозування тільки формується, тому дослідження можливості використання 
різних форм і варіацій просторового прогнозування є актуальним науковим 
завданням і це зумовило потребу в написанні цієї статті. 

Метою цього дослідження є вивчення особливостей використання методів 
прогнозування в сучасних країнознавчих дослідженнях. 

Основними завданнями публікації є розгляд прогнозування як комплексного 
методу дослідження просторових процесів та явищ, які використовуються в 
сучасних країнознавчих дослідженнях, з’ясувати основні напрями використання 
прогнозних методів у різних країнознавчих галузях.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексне країнознавство, 
будучи інтегрально-синтетичним міжгалузевим науковим напрямом, використовує 
багато наукових методів і методик у питаннях дослідження просторових 
закономірностей, процесів та явищ, у тому числі й прогнозних [10]. Під терміном 
«прогнозування», на нашу думку, слід розуміти процес визначення перспектив 
розвитку якогось явища, події, що ґрунтується на знанні закономірностей їх розвитку 
в минулому та врахуванні тенденцій динаміки щодо сучасного стану досліджуваного 
країнознавчого об’єкта. Наукова концепція прогнозування повинна викривати 
сутність прогнозованої діяльності, основні закономірності цієї роботи, основні форми 
її проведення, критерії перевірки істинності її результатів, оцінку істотних меж 
прогнозування [1]. З іншого боку, в рамках такої концепції необхідно встановити 
комплекс методів прогнозування, що охоплюють різні аспекти підготовки прогнозів, 
а також виявити сферу та принципи найбільш ефективного застосування кожного з 
них в окремих сферах країнознавчих досліджень. 

Наукова царина знань, яка займається розробкою й теоретичним осмисленням 
прогнозів, називається прогнозологією. Розділ методології та наукова сфера 
зайнятості, що передбачає практичну підготовку та розробляє конкретні прогнози та 
забезпечує оцінку результативності прогнозування називається прогностикою. 
Таким чином, підготовка прогнозів – це не тільки галузь гносеологічної методології, 
а й напрям конструктивної пізнавальної діяльності, ціла система отримання 
висновків про майбутній стан певної територіальної системи. Тому для 
прогнозування важливе значення мають як теоретичні напрацювання, так і 
практичні заходи щодо їх запровадження. Існує негласне загальне правило в 
прогнозуванні: достовірність прогнозу знижується, зважаючи на зростання рівня 
прогнозованого явища та величини попередження, а також у напрямі від опису 
сутності процесу до його деталей [3]. Не можна не зважати на роль і вплив кожного 
з чинників, які визначають цей розвиток, темпи їх зміни, взаємозв’язок. 

На думку фахівців, успіх країнознавчого прогнозування залежить від низки 
чинників: наявності усієї доступної достовірної інформації; знання національних 
особливостей країни, що досліджується; вмілого використання необхідних знань за 
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допомогою методів, які відпрацьовані на основі загальних принципів передбачення; 
компетентності дослідників у цій галузі; творчих здібностей, освіти, досвіду фахівці-
прогнозиста тощо [7]. Система прогнозування має відповідати таким принципам: 
неперервності (тобто мати постійний характер); комплексності (паралельне ведення 
прогнозованих досліджень на різних рівнях); співмірності прогнозних завдань і 
наявних ресурсів; наявності зворотного зв’язку (перевірка прогнозів на практиці, 
аналіз усіх випадків підтвердження та спростування практикою спрогнозованих 
висновків, корегування на цій основі інших прогнозів, а також використання багатьох 
прогнозованих методик) [12]. 

Кожен із прогнозів, які використовуються в країнознавстві має свої специфічні 
функції та потребує певних критеріїв щодо їх підготовки та запровадження. 
Наприклад, як й інші пізнавальні процеси, прогнозологія й самі прогнози виконують 
гносеологічну функцію. Накопичення знань та певного досвіду у сфері прогнозування 
реалізує емпіричну функцію. Проте головною цільовою функцією прогнозування є 
превентивна –  упередити можливі негативні наслідки просторових процесів та явищ 
у майбутньому та максимально вжити заходів, щоб мінімізувати їхній вплив, або 
локалізувати це явище територіально. При позитивно передбачуваних ситуаціях – 
якомога швидше досягнути бажаних результатів та закріпити їх. Тобто прогнози 
можуть забезпечувати функції системи інтегрування та регулювання. Звідси випливає 
конструктивна функція прогнозування, або управлінська – з допомогою прогнозів 
забезпечувати адміністрування та управління територією. Як й інші управлінські та 
наукові досягнення, прогнози дають змогу обмінюватися досвідом, інформацією не 
тільки в науково-ділових та управлінсько-виробничих сферах, але й доводять до 
широкого загалу результати прогнозування та їх наслідки, що забезпечується 
інформаційною та комунікаційною функціями. Не менш важливою в прогностичній 
діяльності є освітня функція, яка дає змогу не тільки отримати науковий та 
практичний досвід щодо розробки та використання прогнозів, а й навчити цьому 
молодих фахівців та забезпечити процес підготовки спеціалізованих кадрів для 
виконання практичних завдань. Що ж стосується наукової функції в питаннях 
розробки прогнозів, то якими б теоретично обґрунтованими не були закономірності 
підготовки прогнозів у різних просторово-часових континуумах у кожному конкретному 
випадку дослідження країнознавчих об’єктів буде високий ступінь наукової новизни. 
Він буде забезпечуватися саме за рахунок просторової та часової динаміки й 
специфіки комплексності країнознавчих об’єктів дослідження, а також тому, що в 
процесі підготовки прогнозів немає можливості спиратися на твердо встановлені 
наукові факти, котрі стосуються майбутнього. 

Будь-який прогноз проходить певні етапи своєї реалізації та має певні 
прогнозні цикли та закономірності. Прогнозування може бути частиною якогось 
наукового дослідження й розроблятися та впроваджуватися на завершальних 
етапах його проведення – бути частковим. А також може бути й завершеним 
науковим циклом: від початкового – до кінцевого, тобто повним дослідженням. У 
кожному варіанті та циклі воно повинно включати в себе: збір та обробку інформації 
після попереднього збору фактів та конкретної постановки проблеми  
прогнозування; систематизацію фактів із метою виявлення шляхів розвитку 
первинної ситуації; виявлення ключових моментів і тенденцій ситуації, що 
досліджується; висловлення припущень щодо ймовірних станів досліджуваної 
ситуації в майбутньому; побудову гіпотез і сценаріїв майбутнього розвитку подій; 
вивірка сценаріїв розвитку та відбір найбільш вдалих; оформлення висновків та 
результатів прогнозування, а в разі необхідності – перепровірка (праксеологічний 
етап) або вивірка (верифікація). 

На думку фахівців, процес країнознавчого прогнозування можна проводити в 
декілька етапів: 1) оцінка сучасного стану просторового процесу чи явища 
(виділення чинників, які виливають на ситуацію, а також основних тенденцій 



 19  

розвитку ситуації); 2) ретроспективний аналіз просторових процесів та явищ, що 
досліджується; 3) аналіз подальшої зміни стану просторової та функціональної 
ситуації (події) за оцінками попередніх відомостей у хронологічному порядку (від 
тенденцій до їх упливу на майбутнє прогнозованого явища); 4) прогноз, який 
формується відповідно до загальної тенденції розвитку явища (зважаючи на роль і 
вплив кожного з чинників, що визначають цей розвиток, темпи їх зміни, 
взаємозв’язок) [6]. 

Обробка інформації після попереднього збору фактури та конкретної 
постановки проблеми потребує: 1) систематизацію фактів, які сортують за ступенем 
стосунку до якогось питання; 2) виявлення ключових моментів, спираючись на 
знання проблеми; 3) побудова гіпотез, які пояснюють основні факти; дотримання 
(вразі потреб) додаткових даних; 5) оформлення висновків та їх перевірка на 
відповідність іншим фактам [8]. 

Для того, щоб виявити шляхи розвитку первинної ситуації досліджуваного 
країнознавчого процесу, необхідно  систематизувати факти, а також провести їх 
вивірку, тобто верифікувати. Для правильної побудови прогнозної гіпотези 
необхідно виявити ключові моменти й тенденції розвитку подій, що зумовлюють 
розвиток досліджуваних країнознавчих процесів та явищ. Наприклад, необхідно 
враховувати тенденції в розвитку політики держав, їх фінансово-економічної 
ситуації, а також динаміку соціальних процесів та явищ у країні. Шляхом історичних 
аналогій можна передбачити, в якому приблизно напрямі має йти розв’язання 
основних внутрішніх та міждержавних суперечностей. Основним у цьому процесі є 
правильна оцінка головних діючих, змагання між якими створює основну тенденцію 
розвитку [3]. Для того, щоб визначити, яким напрямом піде розвиток обставин, 
необхідно не тільки уявляти, а й чітко знати, за яких конкретно умов, чинників 
можливий той або той розвиток ситуації. Окрім того, щоб зробити прогноз обставин, 
необхідно брати до уваги, в рамках якої більш крупної тенденції розвиваються 
обставини, що вивчаються. 

Важливою умовою повноти й об’єктивності прогнозування є дотримання 
правил розробки та перевірки гіпотез. Якщо наявні незрозумілі чи сумнівні 
обставини ситуації, що досліджується, то вони по мають бути враховані при 
висуненні гіпотези. Не можна захоплюватись одними гіпотезами й ігнорувати інші 
тільки тому, що вони здаються малоймовірними. Усі обґрунтовані гіпотези повинні 
перевірятися на їх стійкість та відображати динаміку досліджуваної ситуації. Усі 
гіпотези в розвитку проходять три стадії: 1) виникнення гіпотези; 2) аналізу 
висунутого припущення та визначення алгоритму наслідків (обставин, подій, 
фактів), які логічно випливають із цього припущення; 3) перевірка припущення на 
прогнозній моделі [1].  

Прогнози, як й самі країнознавчі дослідження, можуть бути пояснювальними 
(описовими або пізнавальними), проте інформаційно обґрунтованими та 
аналітичними (глибинно розробленими). Пояснювальні гіпотези в країнознавчому 
прогнозі дають змогу досліднику пояснити вже відомі факти, а також відкривати нові 
обставини та можливості розвитку ситуації, які невідомі йому за рахунок розв’язання 
логіко-інтуїтивних схем. Що ж стосується аналітичних прогнозів, то їх зміст зачасти 
буває виведеним за рахунок розв’язання математико-статистичного алгоритму та 
встановлення функціональних залежностей у досліджуваних країнознавчих 
процесах та явищах. До уваги тут беруться не тільки ті факти, що встановлені до 
висунення гіпотези, а й ті, які стали відомі після її висунення. Виявлення при 
перевірці гіпотез нових фактів, невідомих до її висунення, підвищує ступінь 
надійності гіпотези. Здатність гіпотези пояснити не тільки раніше відомі факти, а й 
виявити нові – важлива умова можливої перевірки істинності основного змісту 
гіпотези [5]. 
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При розробці прогнозу на майбутнє, особливої важливості набувають 
припущення, пов’язані з фактичними відомостями. Науковці вважають, що в основу 
будь-якого передбачення покладено низку припущень [13]. Якщо вони правильні, то 
можна зробити точний або досить точний прогноз. Якщо ж вихідні дані неправильні 
– прогноз буде неточним незалежно від того, наскільки точні дані, що лежать в його 
основі. На думку фахівців, висловивши припущення, його потрібно перевірити на 
співвідношення з усіма даними. При наявності розходжень і неточності даних – 
прогноз потрібно уточнювати, а саму гіпотезу доповнити або ж змінити твердження. 
Експерти вважають, що помилкова інтерпретація фактажу ймовірна, якщо: подано 
не всі матеріали; деякі з фактів є сумнівними; уся увага зосереджується лише на тих 
повідомленнях, які підтверджують припущення аналітика [1]. Наявні методологічні 
рекомендації й іншого плану: йти не від фактів до гіпотези, а від висунутої гіпотези 
до існуючих фактів [5]. На деякі запитання часто вдається отримати пряму та досить 
визначену відповідь, а в інших випадках науковці обмежуються лише 
припущеннями. Треба розуміти, які з моментів є найважливішими, а не 
концентрувати увагу одразу на багатьох.  

Прогнозування є складовою частиною передбачення суспільного розвитку 
загалом. Його специфіка зумовлена великим впливом суб’єктивного чинника, 
багатоплановістю та високим динамізмом. Для аналітичного прогнозування 
особливо характерний зворотній уплив прогнозу через дії людей на події, що 
прогнозуються. Під час аналітичного прогнозу відбувається рух думки від 
конкретного до абстрактного, в результаті чого аналітик виявляє сутність явища. 
Виходячи з логіки процесу прогнозування, можна відзначити деякі загальні 
принципи, придатні до цього виду пізнавальної діяльності: абстрагування, аналіз і 
синтез, узагальнення, ідеалізація, індукція та дедукція, моделювання, 
екстраполяція, експертиза, порівняльні методи тощо [5]. Вибір методу 
прогнозування залежить від чинників: мети прогнозу; часу випередження прогнозу; 
специфіки об’єкта дослідження; надійності й повноти інформації; обмеженості 
ресурсів розробників прогнозу тощо [14]. Методи прогнозування мають відповідати 
таким вимогам: поєднання суб’єктивної цінності й об’єктивної значущості оцінок; 
чітке застосування оцінок, яке не допускає різних тлумачень щодо вибору методів; 
створення можливості нагромадження статистичної інформації та її використання 
для прогнозування. За ступенем формалізації методи економічного прогнозування 
можна розділити на інтуїтивні (неформалізовані) та формалізовані (експертні). 

Що стосується конкретних методик прогнозування, то серед них слід виділити 
такі прогнозні методи: сценаріїв; прогноз за аналогією; зворотного прогнозування; 
прогноз на основі причинних зв’язків; прогноз за теорією ймовірності; прогноз на 
основі стійких тенденцій; прогноз, зважаючи на розвиток подій у визначеному 
напрямі; прогноз на основі циклічного розвитку подій тощо [1]. В країнознавстві 
методи прогнозування, зважаючи на розвиток подій у відомому напрямі, можуть 
використовуватися під час створення прогнозів щодо кількості населення країни, 
розвитку виробництва, зменшення світових запасів сировини, екологічного стану 
території тощо. 

Досить часто в країнознавчих дослідженнях використовуються методи 
прогнозування економічних процесів [4]. Методи економічного прогнозування – це 
сукупність способів і прийомів розробки прогнозів, які дають змогу на основі аналізу 
даних ретроспективного періоду, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, а також їх 
кількісних змін здійснити переконливі передбачення стосовно майбутнього розвитку 
економіки чи суспільства загалом. Для прогнозування використовується статистична 
інформація, яка описує процеси за минулі роки, та проводиться експертна оцінка 
тенденцій змін макроекономічних показників. Об’єктами прогнозування є економіка, 
її галузі, регіони, форми власності тощо. Для вибору методу прогнозування слід 
визначити мету й завдання прогнозу та період, на який він формується, врахувати 
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специфіку об’єкта прогнозування, види, повноту та вірогідність вхідної інформації, а 
також низку інших факторів. 

Прогнози бувають багатьох форм, які спрямовані на вдосконалення методів, 
передбачення можливостей розвитку значущих подій. У прогнозі відображають: 
послідовно описані сприятливі та несприятливі чинники й оцінки результатів їхньої 
взаємодії; порівняння властивостей об’єктів, які вивчаються, з відомими 
властивостями аналогічних об’єктів; визначення верхніх і нижніх меж розвитку 
об’єкта з образом постійних і тимчасових чинників [14]. 

Практична значимість прогнозування значно підвищується, якщо відомі їх 
конкретні наслідки. Результативність прогнозів розкривається не в первинних даних, 
а в їх точній інтерпретації, адже конкретний факт можна зрозуміти тільки у 
порівнянні з іншими. Прогнози цінні лише тоді, коли вони дають можливість 
впливати на ситуацію й приймати правильні управлінські рішення щодо 
виправлення або покращення неї. Результативність уживаних заходів (дій) у 
результаті попереджувальних прогнозів є досить високою, коли вони пропонують не 
тільки передбачуваний результат, а й можливості повпливати на нього.  Система 
оцінки результативності прогнозів називається праксеологічною – тією, що 
перевіряє результативність уживаних дій. 

На думку фахівців, удалий прогноз – це той, що надав суттєву допомогу тому, 
для кого він був зроблений [2]. Критерієм якості передбачення, як й інших видів 
інформації, є корисність. Кожний прогноз повинен бути випереджувальним. 
Інформація, що міститься в прогнозі, має давати змогу замовнику відреагувати на 
спрогнозовані події. Прогноз знецінюється тоді, коли відбувається порушення 
термінів очікування його результатів, або зволікання з вжиттям пропонованих 
заходів щодо вирішення конкретної країнознавчої ситуації. Наприклад, прогноз 
щодо ймовірного врожаю фермерського господарства поданий у день збирання 
врожаю є уже неефективним та недоцільним. 

Для ефективного функціонування системи прогнозування необхідне також 
існування інформаційної бази, тобто необхідного мінімуму достовірної інформації. 
Крім того, потрібна адекватна інформаційно-логічна підсистема, що забезпечує 
можливість логічної обробки інформації, яка існує у системі [1]. 

При організації роботи з прогнозування слід мати на увазі, що якісний прогноз 
повинен бути звернений у майбутнє та містити альтернативні можливості розвитку 
тих або інших подій. Без альтернатив прогноз в історії людства був можливим лише 
в передбаченнях пророків [14]. Альтернативність прогнозу передбачає наявність 
декількох сценаріїв його розвитку. Прогноз може бути складений за сценаріями. При 
цьому, зазвичай, виділяють: оптимістичний сценарій; песимістичний сценарій; 
найбільш імовірний сценарій, що може містити елементи перших двох. Такий 
методологічний прийом застосовується тоді, коли відбуваються події, результати 
яких важко передбачити, але їхній уплив є очевидним. Найбільш відомим у цій групі 
є метод сценаріїв, орієнтований на те, щоб виявити та підкреслити принципову 
невизначеність майбутнього в умовах турбулентного зовнішнього середовища. 
Відповідно до цього методу, розробляється декілька варіантів майбутнього розвитку 
подій, що поєднують, як мінімум, песимістичний, оптимістичний і найбільш 
ймовірний варіанти [5]. Метод сценаріїв полегшує інтеграцію різних даних, 
отриманих методами як якості, так і кількості, він добре сумісний також із методами 
теорії ігор, розроблених відповідно до аналізу конкретних ситуацій. Одне з головних 
завдань методу сценарію – виявити вирішальні чинники, від яких буде залежати 
розвиток подій за певним сценарієм. Розробивши варіанти своєї стратегії та тактики 
відповідно до сценаріїв і виконуючи моніторинг вирішальних факторів, розвідка 
розширює свої можливості швидкого реагування на різкі зміни зовнішнього 
середовища. Своєрідною модифікацією цього методу є метод зворотного 
прогнозування. У рамках цього методу на першому етапі формулюють різноманітні 
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варіанти майбутнього, позитивного для замовника, беручи до уваги стратегічні цілі, 
переваги й інші релевантні чинники. Потім для кожного варіанту розробляються 
ймовірні сценарії, спрямовані від майбутнього до теперішнього, тобто спочатку 
визначається завершальний крок, який призводить до бажаного майбутнього тощо. 
Для кінцевого аналізу залишаються тільки ті сценарії, що не містять нереалістичних, 
малоймовірних кроків. Основна перевага методу полягає в свободі від 
необґрунтованого перенесення колишнього досвіду на майбутнє. Під час прогнозу 
за аналогією передбачення базується на розвитку аналогічного об’єкта, що відомий. 
При цьому необхідний правильний вибір об’єктів порівняння. Дослідження явища, 
що прогнозується, доцільно розпочинати з оцінки його нинішнього стану. Мета цього 
підходу полягає у виявленні системи чинників, які суттєво впливають на розвиток 
явища, що аналізується. Використовуючи цей метод при побудові первісних гіпотез 
про майбутні події, слід починати не з вивчення тенденцій, притаманних цьому 
явищу, а з розгляду подій, які мали місце за аналогічних обставин. Окрім того, за 
аналог потрібно брати події, що відбулися нещодавно [1]. Цей прогнозний метод є 
дуже поширеним у країнознавчих дослідженнях, особливо зважаючи на те, що він є 
логіко-інтуїтивним. Проте прогноз за аналогією небезпечний тим, що він виглядає 
надійним у той час, як не завжди є таким. Прогноз за теорією імовірності 
передбачає, що прийняття всіх важливих рішень пов’язане з імовірністю [14]. 
Прогноз на основі причинних зв’язків ґрунтується на вивченні причин, які 
зумовлюють явище, що вивчається. Це ті причини, що зумовлюють виникнення 
цього явища чи роблять його виникнення неможливим. Цей метод може 
використовуватися для прогнозування таких одиничних явищ, як переворот, початок 
збройного конфлікту, відокремлення території та ін. Він зовсім не придатний для 
прогнозування розвитку тривалих нестабільних процесів, які піддаються впливу та 
змінюються (розвиток сектору економіки). Застосування цього методу вимагає 
знання багатьох чинників і широкого кола питань. Особливе значення при цьому 
можуть мати явища, що відбуваються в іншому регіоні. Як й інші методи 
прогнозування, метод причинних зв’язків передбачає вивчення чинників, які 
вказують на наближення певних явищ і подій.  

Ще одним методом прогнозування є прогноз на основі циклічного розвитку 
подій. Циклічність наявна не тільки в природі, а й у суспільстві, інформаційних 
процесах [5]. Якщо явище чи подія розвивається циклічно, то прогнози, які 
створювалися на основі припущення, що розвиток цього явища відбувається в 
одному напрямі протягом тривалого часу, й далі розвиватиметься таким же чином. 
Якщо ж явище розвивається циклічно, то прогнози, створені на основі припущення 
про розвиток явища в одному напрямі впродовж тривалого часу, є помилковими [1]. 
Треба пам’ятати, що припущення про циклічний розвиток якого-небудь явища 
можна зробити тільки на підґрунті достовірних даних, які охоплюють значний період 
часу розвитку цього явища в минулому. Рішення може бути прийняте на основі 
відомостей про не менш, ніж два повних цикли. 

У країнознавчому прогнозуванні широко використовуються різні моделі. 
Моделювання – це спосіб прогнозування, що передбачає конструювання моделі 
реального процесу чи явища, які можуть відбутись у майбутньому [15]. Процес 
моделювання включає попереднє вивчення об’єкта (явища), виділення його 
характеристик (ознак) та закономірностей розвитку, теоретичне та 
експериментальне конструювання моделі, порівняння результатів моделювання з 
фактичними даними про об’єкт, коригування уточнення моделі [11]. 

На сьогодні у самих різних сферах людської діяльності розроблена значна 
кількість прогнозів, які можуть бути класифіковані на різних підставах: залежно від 
цілей, завдань, об’єктів прогнозування, періоду упередження прогнозу і методів, що 
використовують для його розробки тощо [15]. Найбільш загальним критерієм 
класифікації всіх прогнозів є проблемно-цільовий критерій, що розмежовує прогнози 
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з погляду мети, заради якої вони розробляються. За цим критерієм розрізняють два 
типи прогнозів: пошукові (інша назва – дослідні, трендові) та нормативні (програмні, 
цільові). Пошукове прогнозування – це визначення можливих станів об’єкта в 
майбутньому. При такому прогнозуванні здійснюється умовне продовження, 
перенесення в майбутнє існуючих у минулому і тепер тенденцій розвитку об’єкта з 
припущенням, що протягом прогнозованого періоду не станеться ніяких подій, котрі 
могли б різко змінити ці тенденції. Нормативне прогнозування – це визначення 
шляхів і строків досягнення можливих станів об’єкта, котрі (стани) відповідають на 
запитання, яким шляхом можна досягти бажаного стану [5]. Нормативне 
прогнозування будується на основі заздалегідь заданих норм, ідеалів, цілей тощо. 
Проте на практиці, обидва види вказаних прогнозів у чистому вигляді зустрічаються 
рідко, зазвичай, вони застосовуються в комплексі. Типова схема прогнозування у 
цьому випадку така: спочатку розвиток суб’єкта прогнозується, виходячи із існуючих 
тенденцій (пошуковий прогноз) [14]. Якщо прогноз виявляється несприятливим, 
здійснюється пошук можливих способів, за допомогою яких удалося б подолати 
несприятливий розвиток ситуації. При цьому ставиться мета, наприклад, зниження 
темпів зростання злочинності або її стабілізація на певному рівні, визначаються 
більш-менш точні строки та способи досягнення вказаної мети (нормативний 
прогноз). До нормативного прогнозування відноситься й оцінка кримінологічних 
наслідків, проектів законодавчих та відомчих нормативних актів, взагалі будь-яких 
управлінських рішень, що стосуються правоохоронної сфери. Мінімізація таких 
наслідків ще на стадії розробки подібних документів, а також завчасна підготовка 
органів внутрішніх справ до дій у нових умовах, що виникають у зв’язку з їх 
прийняттям, – актуальна проблема сьогоднішнього дня [3]. 

Існують також інші види прогнозів. Так, за об’єктом дослідження розрізняють 
природознавчі, науково-технічні та суспільні (соціально-економічні) прогнози. У свою 
чергу, природознавчі прогнози підрозділяються на такі види: 

– метеорологічні (погода, повітряні потоки та інші атмосферні явища); 
– гідрологічні (морські хвилювання, паводки, тайфуни, шторми  тощо); 
– геологічні (завали корисних копалин, землетруси, сход лавин тощо); 
– біологічні, включаючи фенологічні та сільськогосподарські (врожайність, 

захворюваність тощо); 
– медико-біологічні (переважно хвороби людини); 
– астрономічні або космологічні (стан та рух небесних тіл, випромінювання, 

затемнення тощо); 
– фізико-хімічні прогнози явищ мікросвіту [12]. 
Науково-технічне прогнозування охоплює, з одного боку, оцінку станів і 

перспектив роботи механізмів, приладів, електронної апаратури, а, з іншого – 
прогнозування розвитку науки, техніки, технології, підготовки наукових кадрів тощо. 

Суспільні прогнози підрозділяються на різні види залежно від конкретної 
форми їх прикладення, найбільш відомими з них є: соціально-медичні (охорона 
здоров’я, фізкультура, спорт); соціально-екологічні (перспективи збереження 
рівноваги між станом природного середовища та життєдіяльністю людини); 
економічні (перспективи розвитку господарства і економічних відносин взагалі, 
різних форм господарювання та власності); юридичні, у тому числі кримінально-
правові та кримінологічні (розвиток держави та законодавства, стан злочинності та 
інших правопорушень, узагалі правових відносин); демографічні (зміни чисельності 
населення, статево-вікової структури населення, міграції) тощо [5]. 

Прогнозування значно ускладнюється в кризові періоди переходу соціально-
економічних систем з одного якісного стану в інший, коли особливо загострюються 
усі суспільні відносини, що різко збільшує невизначеність подальшого розвитку 
системи. В цих умовах система стає вразливою й будь-яке, навіть слабке 
збурювання, вплив випадкового фактора може стати вирішальним для подальшого 
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її розвитку. Тому розробка достатньо надійних прогнозів, навіть на найближчу 
перспективу, в такі перехідні періоди виявляється надзвичайно складною. Саме з 
цієї причини тепер широко використовується такий підхід до прогнозування, як 
розробка багатьох варіантів прогнозів. При цьому розробники прогнозу будують не 
один, а декілька (найчастіше три) сценарії можливого розвитку ситуації, які умовно 
називають «песимістичний», «оптимістичний» і «найбільш ймовірний», котрий 
знаходиться між двома першими. Кожний із них базується па відповідних 
припущеннях про майбутні зміни в політичній, економічній, демографічній та інших 
сферах життя суспільства з наступною оцінкою впливу цих змін на майбутнє [1]. 

Слід особливо зупинитися на класифікації прогнозів із погляду періоду 
прогнозування, тобто часового інтервалу, на котрий розробляється прогноз. У 
науковій літературі зустрічається різна кількість градацій прогнозів за цим критерієм. 
Часто виділяють три види прогнозів: короткострокові, середньострокові та 
довгострокові [9]. Деякі науковці пропонують більш детальну градацію, додаючи до 
названих видів ще оперативні та наддовгострокові прогнози [12]. В основі 
визначення періоду упередження лежить загальний методологічний принцип: 
прогноз можливий лише в часових межах, у котрих кількісні зміни не виходять за 
межі певної якості, тобто поки діють характерні для цієї якості закони. У науковій 
літературі існують різні види прогнозів за часовими параметрами. І хоча подібна 
градація є досить умовною, але на підставі досвіду прогнозування вже склалося 
певне розмежування. Так, виділяють прогнози: оперативний (поточний) – до             
1 місяця; короткостроковий – до 1 року; середньостроковий або перспективний – до 
5 років; довгостроковий – 15‒20 років; віддалений або стратегічний – 50 років і 
більше [3]. Для впровадження соціально-економічних прогнозів у країнознавчих 
дослідженнях згідно з характером і темпами розвитку соціально-просторових явищ, 
які прогнозуються, доцільно прийняти трохи відмінний хронологічний вид прогнозів 
за такими часовими межами: короткостроковий прогноз (до 1 року); 
середньостроковий прогноз (від 1 до 5 років); довгостроковий прогноз (від 5 до                
15 років) [9]. Таким чином, у процесі проведення країнознавчих досліджень 
здійснюють короткострокові, середньострокові та довгострокові прогнози. Для 
країнознавчої науки найбільшого значення мають середньострокові прогнози, тому, 
що саме вони є найбільш точними та дають змогу приймати рішення, спрямовані на 
зміну розвитку подій у ймовірному напрямі. Довгострокові прогнози хоча й є 
цінністю, залежать від подій, котрі важко передбачити й оцінити.  

З періодом упередження певною мірою пов’язаний і поділ прогнозів на якісні та 
кількісні. Перші розробляються у вигляді якісних оцінок розвитку об’єкта: загального 
опису тенденцій та очікуваного характеру змін, а в самому простому випадку – 
ствердження про можливість або неможливість настання подій, що прогнозуються, 
(наприклад, «можливе зростання злочинності», або «може настати стабілізація 
певних видів злочинів», або «можна очікувати зниження темпів зростання 
аварійності» тощо) [1]. Кількісні прогнози є числовими значеннями прогнозованих 
показників (наприклад, «кількість крадіжок перевищить мільйон») або кількісними 
оцінками достовірності досягнення цих значень. На практиці, як правило, 
прогнозуються одночасно – якісні й кількісні характеристики об’єкта. Співвідношення 
цих сторін у прогнозі залежить від специфіки функціонування країнознавчого об’єкта 
прогнозу, цілей прогнозування, періоду упередження тощо [5]. Наприклад, із позицій 
останнього критерію достатньо поширеною є така структура прогнозної інформації: 
оперативні прогнози є кількісними, короткострокові – переважно кількісними, 
середньострокові – кількісно-якісними, а довгострокові – в основному якісними. Крім 
того, оскільки в перехідні періоди точність і вірогідність прогнозів, насамперед 
кількісних, різко знижується, в такі періоди підвищується роль якісних прогнозів. 

Таким чином, країнознавчий прогноз базується на висновках, зроблених у 
результаті попереднього аналізу інформації, та містить висновок про майбутній 
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розвиток просторової ситуації, явища чи події. Процес країнознавчого 
прогнозування починається з вивчення всієї доступної інформації, оскільки усі 
подальші наукові кроки дослідження залежатимуть від правильного врахування усіх 
вагомих чинників формування теперішнього стану досліджуваного країнознавчого 
об’єкта. На ці оцінки впливають також відомості про минуле процесу та явища, що 
вивчається. Головною умовою точного й обґрунтованого прогнозування є наявність 
необхідної статистичної та фактографічної інформації, що описує досліджуваний 
країнознавчий об’єкт.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, під країнознавчим 
прогнозом розуміють висновок про майбутній стан просторових процесів та явищ, 
що ґрунтується на знанні закономірностей просторового розвитку, а також його 
тенденції, минуле й сучасні особливості досліджуваного хроно-хорологічного 
об’єкта. Прогнозування дає змогу відслідкувати динаміку розвитку територіальних 
об’єктів, а також виробити правильну стратегію прийняття управлінських рішень 
щодо раціоналізації та удосконалення функціональної та територіальної структур 
господарства території. Завдяки прогнозним методам країнознавчі дослідження 
можуть мати вплив на прийняття конкретних управлінських рішень, що потребує 
подальшої наукової уваги. 
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Розглянуто особливості застосування методики когнітивного картування у 

країнознавчих дослідженнях. Висвітлено основні складові наукового інструментарію та 
спектр застосування засобів когнітивного картування. Запропоновано способи організації 
когнітивної карти. 

Ключові слова: когнітивне картування, країнознавчі дослідження, аналіз міжнародних 
відносин та зовнішньої політики. 

 
Namoniuk Ch. I. The Cognitive Mapping as a Basic Method of the Country Studies 

Investigation. The peculiarities of the cognitive mapping method application in the country 
studies investigations are considered. The main components of the scientific toolkit and the 
cognitive mapping application range are explained. The ways of a cognitive map arrangement are 
suggested. 

Key words: the cognitive mapping, the country studies investigations, the international 
relations and foreign policy analysis. 

 
Під час прикладного аналізу міжнародних ситуацій і процесів однією із базових 

методик є когнітивне картування. Серед сучасних засобів із залученням новітніх 
обчислювальних технологій він належить до порівняно простих, але таких, що 
володіють достатньо високою аналітичною спроможністю. 

Актуальністю наукового дослідження методики когнітивного картування під 
час аналізу політичної складової країнознавчої характеристики країни виступає 
можливість модифікації цієї методики відповідно до конкретного проекту 
дослідження, а також підйом і спад  наукового інтересу до неї у різні періоди 
розвитку прикладних політологічних досліджень 

Мета та завдання дослідження полягають у висвітленні особливостей та 
нових можливостей методики когнітивного картування для аналізу ситуацій 
політичного характеру в країнознавстві. 

Результати наукового дослідження. Методики аналізу змісту політичних 
документів, динаміки політичних подій і особливостей політичного мислення осіб, 
що беруть участь у прийнятті рішень, об'єктивно виступають «головними несучими 
конструкціями» комплексного підходу, до якого прагнуть сучасні дослідники при 
вирішенні прикладних завдань. Когнітивне картування як одна з таких методик має 
широкий спектр застосування. Воно може виступати як самостійний науковий 
інструментарій і «вбудовуватися» у рамки інших досліджень, добре сполучається з 
різноманітними математичними засобами аналізу й системного моделювання, а 
також показує високу ефективність у процесі навчання фахівців. 

Застосування методики когнітивного картування передбачає, по-перше, 
виявлення основних понять, якими оперує політичний діяч, по-друге, вказівки 
існування між ними причинно-наслідкових зв'язків, по-третє, оцінку значимості та 
«щільності» цих зв'язків. Для цього по ходу читання тексту (висловлень, виступів) 
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конкретної особи рисується схема-графік, на якому фіксуються основні теми (точки) 
змісту й відображаються причинно-наслідкові зв'язки між ними. 

Причинно-наслідкові зв'язки при побудові схеми-графіка вказуються стрілками, 
спрямованість яких визначається залежно від авторської логіки. Рівень 
розташування кожної з тем фіксується відповідно до кількості причинно-наслідкових 
зв'язків, центром яких вона є. Якщо середні показники близькі, то ці теми 
розташовуються на одному рівні. У результаті формується багаторівнева графічна 
карта, що включає певну множину взаємозалежних понять. Бачення ситуації, яке 
вона фіксує, може характеризуватися більшою або меншою широтою, відбивати 
поточний стан справ, запізнюватися або випереджати події тощо. Проте всі ці 
моменти встановлюються на етапі інтерпретації результатів, отриманих під час 
когнітивного картування [1].  

Основою для такої інтерпретації слугує виділення ключових понять авторської 
логіки, оцінки ступеня розробленості кожного із них (за кількістю спрямованих 
причинно-наслідкових зв'язків). За необхідності може бути проведене також 
хронологічне групування тем у межах графіка, що дає змогу вловити «стрибки» 
значимості тих або інших проблем, на які орієнтований політичний діяч. Крім того, 
критерієм, який часто використовується для оцінки, є ступінь складності масштабу й 
організації когнітивної карти (наприклад, «карта-огляд» або «карта-стратегія»), що 
залежить від повноти демонстрації просторових зв’язків і присутності вираженої 
точки відліку розвитку авторської логіки [2; 4]. 

Для вивчення когнітивних карт сьогодні використовують різні методики: від 
простих частотних підрахунків до багатомірного шкалювання, що дає змогу 
відновити структуру образу за результатами метричних або порядкових оцінок 
відстаней між точками карти. Але в практичному плані більш ефективним є 
«читання» когнітивних карт за допомогою усталених політологічних понять і 
найбільш доступних математичних обчислень [1]. 

Так, дуже інформативними під час аналізу результатів когнітивного картування 
можуть бути такі моменти: співвідношення внутрішньополітичної й 
зовнішньополітичної тематик, загальнолюдських цінностей і конкретних політичних 
проблем (ступінь конфронтаційності бачення картини світу), загальна ступінь 
емоційності, співвідношення кількості позитивних і негативних оцінок в емоціях, 
використання образних порівнянь, характер співвідношення емоційної та 
пізнавальної сфер мислення певної людини. 

Ці й інші показники, значимість яких враховується залежно від ступеня й 
глибини напрацьованих ієрархічних зв'язків когнітивної карти, можуть 
використовуватися як для оцінки сприйняття зовнішньополітичних проблем певним 
діячем (у тому числі й у динаміці), так і з метою порівняння його когнітивного стилю з 
когнітивним стилем інших діячів відповідного рангу [3]. Цікавим видається й питання 
про встановлення національних особливостей когнітивного стилю політичних 
лідерів. 

Когнітивне картування є апробованим і достатньо ефективним засобом аналізу 
індивідуального та групового мислення у сфері міжнародних відносин та 
політичного країнознавства, сприйняття політичними лідерами зовнішньополітичних 
ситуацій і процесів. Проте на сьогодні ця методика застосовується порівняно рідше, 
ніж, скажімо, контент-аналіз. Вона більш трудомістка порівняно з контент-аналізом і 
не дає змоги проводити опрацювання за допомогою сучасних ІТ-технологій на 
початкових стадіях дослідження. Методика когнітивного картування в застосуванні 
складніша за підходи, засновані на логічному сортуванні образних і раціональних 
конструкцій у висловлюваннях різноманітних політичних діячів (психологічне 
портретування). 

Серед «слабких сторін» методики когнітивного картування, які необхідно 
враховувати у випадку її застосування, слід зазначити її відрив від змісту мотивів 
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ціннісних орієнтацій особистості, які й породжують той або інший когнітивний стиль. 
Іншими словами, методика когнітивного картування може бути більш 
результативною у випадку поєднання з іншими засобами прикладного аналізу, у 
тому числі, традиційними [1]. 

Висновки. Попри значну кількість недоліків методики когнітивного картування, 
як-от: достатня складність у застосуванні, деяка відірваність від змісту мотивів 
ціннісних орієнтацій особистості та більша ефективність при поєднанні з 
традиційними засобами прикладного аналізу вона дає можливість досліднику-
країнознавцю визначити національні особливості когнітивного стилю політичних 
лідерів, виявити співвідношення внутрішньополітичної та зовнішньополітичної 
тематик, загальнолюдських цінностей і конкретних політичних проблем (ступінь 
конфронтаційності бачення картини світу) тощо. Загалом методика когнітивного 
картування може виступати як самостійний науковий інструментарій і 
«вбудовуватися» у рамки інших досліджень, добре сполучається з різноманітними 
математичними засобами аналізу й системного моделювання, а також показує 
високу ефективність у процесі навчання фахівців. 
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Исследование мысленных карт людей есть давним объектом исследования в 

географической науке. В западной науке такие исследования систематически стали 
проводиться с середины 1960-х годов. Сложились свои стандарты того, что и как 
делать при географическом описании мысленных карт людей. Важно, что это не 
только работы, которые проводятся психологами. У географов есть свой предмет 
исследования по данному вопросу. Он сложился к середине 1970-х годов. С этого 
времени он принципиально не менялся и сохраняется до настоящего времени. 
Подобный консерватизм можно интерпретировать различно. Вероятно, он 
обусловлен ограничениями самого предмета исследования. Впрочем, можно 
вспомнить и общеизвестные работы Т. Куна, связанные с описанием динамики 
научных парадигм.  

Характерно, что в советской географической науке тематика исследования 
мысленных карт категорически игнорировалась. Это не было случайностью, 
незнанием того что делается учеными за пределами СССР. В советской 
географической науке было свое «единственно верное научное географическое 
понимание реальности». Излишне говорить, что оно связано с марксизмом-
ленинизмом. В советской науке, связанной с человеком и обществом, была 
сформирована специфическая система формирования предмета исследования из 
объекта исследования. В предмет включалось далеко не все из того, что было в 
объекте исследования. «Не характерное» для советской реальности подчёркнуто 
игнорировалось. Все идеологически сомнительное подчёркнуто игнорировалось. 
Масса из того, что было в реальности СССР, не рассматривалось в советской 
науке. Это было связано с идеологическими ограничениями. И это не было только 
давлением на научное сообщество. Оно выросло на подобном понимании 
«диалектики объекта и предмета исследования».  

Исследование мысленных карт советских людей было научным направлением 
идеологически откровенно сомнительным. Результаты получались такие, про 
которые можно было только подчеркнуто молчать. Разумеется, можно было делать 
публикации «для служебного пользования» или «закрытые», но лучше всего темы 
было просто не касаться. Это успешно делалось. Экспертное молчание – золото. 
Оно хорошо кормит эксперта. Молчали до того времени пока СССР не развалился. 
Абсурд довели до логического завершения.  

Первая систематическая попытка исследования мысленных карт в СССР была 
сделана в начале 1980-х годов Д. В. Николаенко. Она была связана с более общей 
попыткой осмысления гуманистического направления западной науки, 
представленного в географии и психологии. После того как была провалена первая 
кандидатская диссертационная работа, связанная с метагеографией, была 
оперативно написана вторая диссертация. Она была связана с анализом 
гуманистической географии (Humanistic Geography) [4]. Ранее эта аналитика 
делалась для самого себя и была ориентирована «на внутреннее пользование». 
Для советской географической науки тематика гуманистической географии Запада 
выглядела страннейшим образом. Ничего подобного в советской географии не 
было и быть не могло. Серия работ была воспринята как курьез. Когда в конце 
1980-х годов была предпринята систематическая попытка использования 
достижений западной географической науке в СССР, реакция экспертного 
сообщества была резко негативной. Первая докторская диссертация                               
Д. В. Николаенко «Новые подходы к исследованию человека и общества в западной 
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географической науке: теоретический и методологический анализ» была 
категорически провалена [5]. Любопытно, что это случилось примерно за 2‒3 года 
до исчезновения самого СССР.  

Ненамного лучше тематика мысленных карт смотрится и в пост-СССР. 
Мысленные карты постсоветскими географами исследуются мало и очень 
поверхностно. На то есть свои причины. Они в специфике географической науки, 
которая была сформирована в СССР и слегка трансформировалась в пост-СССР. 
Вероятно, все советские и постсоветские географы знают лицемерное 
высказывание – сокрушение Н. Н. Баранского о том, что «человека забыли». Его не 
просто забыли. Его целенаправленно забывали на протяжении десятков лет. 
Стандарт именно советской географической науки, в исследовании человека и 
общества, был заложен Н. Н. Баранским. Это было сделано в репрессивные             
1930–1950-е годы. Активнейшим участником всего, что делалось в советской 
географии этого времени, был Н. Н. Баранский и его экспертная группа. В ней явно 
доминировали географы МГУ. Итогом стало гипертрофированное развитие 
экономической географии. Основные идеи были связаны с формированием ТПК, 
ЭПЦ и многочисленных «единых систем» (расселенческой, транспортной, 
энергетической и многих иных). Все это повалилось после 1991 года. Валится до 
сих пор.  

В рамках советской географической науки исследования внутреннего мира 
человека было занятием не только бессмысленным, но и откровенно опасным. 
Старательно формировалась идеологически выверенная картина мира в целом и 
советского пространства в частности. Проводилась идеологическая работа по 
втиранию массового «правильного понимания» пространства советскими людьми. В 
реальности, она могла давать различные варианты. Вероятно, часть людей с 
трудом усваивала советские географические представления. Но наиболее важно 
было то, что им не было развитой альтернативы. Была лишь одна «научно 
обоснованная географическая картина мира» (советская). Во главе формирования 
советского географического мифа стояла команда Н. Н. Баранского. Роль 
географического факультета МГУ в формировании этой «единственно верной 
географической картины мира» сложно переоценить. Советская географическая 
мифология вышла с географического факультета МГУ. В этом процессе 
идеологического географического промывания мозгов советских людей не было 
места для исследования мысленных карт этих людей. Они должны были быть 
такими, какими давалась советской пропагандой. Обратной связи пропаганды и 
происходящего на массовом уровне не было. Так сказать, объект не отбрасывал 
тени.  

СССР остался в прошлом. Но переменилось не все. Исчез марксизм-
ленинизм. Ранее делались сотни тысяч ссылок на классические работы классиков. 
Сейчас они стали откровенно неприличными или имеют ироничный смысл. 
Упомянутые географы МГУ им. Ломоносова по-прежнему лидеры географического 
рынка идей. На этот раз уже российского. Снова учат, что и как нужно делать, 
поясняют что научно, а что нет. Пересматривать свое экспертное прошлое не 
стали. Активно включились в гибридную войну РФ против постсоветских государств.  

Самое скверное то, что в пост-СССР сохранился социо-культурный стандарт 
определения соотношения человека, общества и государства. Сохранился и 
стандарт экспертного знания. Идеологизация науки советского времени сменилась 
идеологизацией науки постсоветского времени. Акцент сделан на различном 
национализме. Отличие постсоветской науки и в появлении четко выраженного 
«измерения халтуры». Примером может быть страннейший (для науки и высшего 
образования) феномен массированного плагиата текстов на всех уровнях (от 
студента первокурсника до докторских диссертаций). По-своему, те, кто воруют из 
интернета тексты в пост-СССР, правы. На этой территории как бы нет копирайта. 
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Здесь текст не ценность и украсть его … не преступление и не аморальный 
поступок. Это рутина. Не более того.  

Новое время дает и другие новинки. Примером может быть университет – 
беженец. Им стал Таврический национальный университет имени                                  
В. И. Вернадского. В Крыму его закрыли оккупационные власти. ТНУ возобновил 
свою работу в Киеве. Это не только некое организационное изменение. Это четкое 
выражение гражданской позиции экспертов ТНУ имени В. И. Вернадского. Ответ            
В. Путину и его организаторам высшего образования: не вы открывали ТНУ и не 
вам его закрывать. Важен и старый добрый тезис – университет не сводится к 
зданию и печати. Университет ‒ это преподаватели и студенты. ТНУ имени                
В. И. Вернадского дает пример именно такого рода гражданского и 
профессионального неповиновения в постсоветском пространстве. 

Новое время ставит новые задачи для научного исследования. Авторы этого 
текста не видят оснований, чтобы не реагировать на новинки реальности и не 
проводить их научный анализ. Гибридная война РФ против Украины ставит 
большое количество специфических задач, которые нужно решать и на основании 
научного исследования. Вероятно, в постсоветской гибридной войне происходит 
мало случайного. Она тщательно планируется в РФ. В реализации планов не все 
может быть «гладко», но факт планирования сомнений не вызывает. Некоторые 
географические аспекты гибридной войны рассмотрены [1; 2; 3; 7]. Множество ее 
проявлений остается не изученным и заслуживают самого тщательного 
исследования. Одним из примеров такого рода аспектов может быть тема 
мысленных карт различных групп населения. Мысленные карты времен гибридной 
войны должны носить специфический характер. Произошло нечто новое. Что-то 
переменилось в реальности пост-СССР и массовом поведении. РФ не только 
пытается активно менять государственные границы в пост-СССР. Она и пытается 
активно менять мысленные карты постсоветского населения. Этому помешать 
сложно, но исследовать можно детально. Томография черепной коробки Большого 
Брата становится новым направлением научных исследований.  

Исследование мысленных карт исключительно важно для понимания того, что 
происходит в Украине времён гибридной войны. Феноменом Украины стали потоки 
беженцев, которые направились в различные постсоветские районы. Мы имеем 
дело с большими числами и такие массовые перемещения не могут быть 
случайными. Они должны исследоваться. В них явно есть определенные 
закономерности. Нужно научиться их исследовать с научных позиций, в том числе, 
географических. Население Украины всегда отличалось высокой степенью 
динамичности. Нормой были миграционные процессы на вполне длительные 
расстояния и даже за пределы своей социо-культурной системы. Примером может 
быть эмиграция людей из Украины в Северную Америку. То, что стало происходить 
с 2014 г., имеет существенные отличия от прошлого. Для понимания 
происходящего сегодня и сейчас нужно детально разобраться с мысленными 
картами современников. Можно не дожидаться десятки лет пока происходящее в 
2014–2016 гг. станет неким давним процессом, готовым к «научному описанию» на 
основании смутных архивных данных. Таким научным описаниям часто грош цена. 
Современная географическая наука должна исследовать живые процессы, а не 
только тени далекого прошлого.  

Географами ТНУ имени В. И. Вернадского готовится цикл работ, связанных с 
мысленными картами. В центре внимания тематика зоны АТО и временной 
оккупации Крыма Российской Федерацией. Именно с этими событиями связаны 
наиболее сложные проблемы современной Украины, вызвавшие столь живой 
отклик в мире. В проводимом исследовании вполне эффективными являются 
стандарты исследования мысленных карт, которые сложились в науке ранее. С 
точки зрения методологии существенных отличий нет. Другое дело, что такие 
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исследования никогда не проводились на постсоветской территории. Суть 
методологии от этого не меняется, но некоторые ее модификации нужно делать. 
Они связаны со спецификой доминирующего менталитета постсоветских людей. 
Указанный цикл работ выполняется осенью 2016 года.  

 
Источники и литература 

 
1. Казарин В. П. GIS описание постсоветских проблемных границ и конфликтных 

районов в эпоху гибридной войны / В. П. Казарин // Геоінформаційні технології у 
територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 51–53. 

2. Лисняк А. А. Цифровое картографическое описание использования русского языка 
в начале ХХI века / А. А. Лисняк // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні :  
матеріали III міжн. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. –  
С. 75–77. 

3. Манжалий С. Н. Теоретические и методологические проблемы  цифрового 
картографирования сервиса, связанного с образованием / С. Н. Манжалий // 
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.-практ. 
конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 84–85.  

4. Николаенко Д. В. Гуманистическая география Запада. Критический анализ : дис. … 
канд. геогр. наук / Д. В. Николаенко. ‒ Ленинград : Ленинград. гос. ун-т, 1983. – 165 с. 

5. Николаенко Д. В. Эволюция западной географической науки // Д. В. Николаенко. 
Сочинения. Т. 4. ‒ Санкт-Петербург : Амадеус,  2002  (электронное издание). 

6. Николаенко Д. В. Н. Н. Баранский и (пост) советская экономическая география //  
Д. В. Николаенко. Сочинения. Т. 18. ‒ Санкт-Петербург : Амадеус,  2002 (электронное 
издание). 

7. Скакун Ю. В. Образование как объект управления и специфика использования для 
его описания GIS-технологии в условиях гибридной войны // Геоінформаційні технології у 
територіальному управлінні : матеріали III міжн. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 139–142.  
 
 
 
 
УДК 911.3 6                                С. О. Шулевський – аспірант кафедри 

економічної та соціальної географії  
і туризму Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова 

 

«Центр – периферія» в регіональному вимірі 
 

 Роботу виконано на кафедрі економічної  
та соціальної географії і туризму   
ОНУ ім.  І. І. Мечникова 
Науковий керівник: О. Г. Топчієв – доктор 
географічних наук, професор кафедри 
економічної та соціальної географії  
і туризму ОНУ ім.  І. І. Мечникова 

 
Дисбаланс між центром, який у регіоні дослідження припадає на Приморську смугу та 

периферією існує внаслідок історичних, розселенських, демографічних, економічних та 
інших причин. В історії регіону ще не спостерігалися такі гострі демосоціальні й економічні 
контрасти між приморською смугою та периферією, які ми фіксуємо з самого початку                 

                                                 
©

 
  Шулевський С. О., 2016 



 33  

ХХІ століття. Регіону потрібна зважена цілеспрямована стратегія соціально-економічного 
розвитку, яка б враховувала всі особливості центр-периферійних відношень. 

Ключові слова: «центр-периферія», приморська смуга, регіон Українське 
Причорномор'я, функції центру, функції периферії. 

 
Shulevskyi S. O. «Center-Periphery» in the Regional Dimension. Ukrainian Black Sea 

region, consisting of Odessa, Mykolayiv and Kherson regions is characterized by uneven socio-
economic development, which is displayed in many economic indicators within the region. 
Therefore, the definition and analysis of the «center-periphery» Ukrainian Black Sea region, the 
distribution function of its constituent elements is the actual problem, the solution of which 
contributes to a better understanding of the structural and functional characteristics of the region, 
its territorial organization and the prospects for development in the context of regional policy. 

Key words: «center-periphery», the Coastal zone, Ukrainian Black Sea region, the Coastal 
urbanized facade, function of center, function of periphery. 

 
Проблематика співвідношень «центр – периферія» привернула до себе увагу 

фахівців ще на початку ХХ ст. Дослідження з цієї тематики в загальному вимірі, з 
позицій світової геополітичної ситуації проводили Х. Маккіндер, К. Хаусхофер,                
Д. Майнінг, С. Коен, І. Валлерстайн. У глобальних геополітичних схемах конструкція 
«центр-периферія» досить узагальнена й проста: центр – це Західна Європа, Англо-
Америка, Японія й називається все це Північчю [2]. Всі інші регіони – це Південь. 
Також інколи виділяють напівпериферію, яка, на думку І. Валлерстайна, поєднує 
риси обох понять, експлуатується центром й, у свою чергу, експлуатує периферію, 
являючись свого роду стабілізуючою базою функціонування системи [4]. Треба 
сказати, що теорія «центр-периферія», завдяки своєї ємкості, знайшла застосування 
й у регіональному підході щодо розвитку територій. Серед його фундаторів були      
Дж. Фрідман, В. Крісталлер, О. Грицай, Г. Йоффе, А. Трейвіш.  

Із здобуттям незалежності нашою державою українські науковці приділяють 
все більше уваги теорії «центру-периферії», адже проблема регіональних 
диспропорцій досить гостро постала в останнє десятиріччя. Серед вітчизняних 
вчених є роботи М. Д. Пістуна, О. Г. Топчієва, К. В. Мезенцева, М. М. Барановського, 
І. О. Пилипенка та ін. Регіон Українського Причорномор'я внаслідок багатьох причин 
також характеризується нерівномірністю соціально-економічному розвитку, яке 
відображається у багатьох економічних показниках регіону. Метою роботи є 
визначення й аналіз системи «центр – периферія» регіону Українського 
Причорномор'я (УП), розподіл функцій її складових елементів.  

Згідно концепції «центр-периферія», нерівномірність економічного росту 
регіональної системи й процес просторової поляризації неминуче породжують 
диспропорції між ядром (або центром) і периферією. Виникають ці контрасти 
завдяки таким складовим як природно-ресурсна, соціально-економічна й соціально-
психологічна (ментальна) [6]. Центри територіальної системи, як правило, мають 
стійкі темпи як економічного, так і демографічного зростання, відрізняються 
високими рівнями показників прибутків, ВРП, різних видів інвестицій та іншими 
соціально-економічними ознаками. Центр є «мотором» розвитку системи (за рахунок 
постійної якісної трансформації внаслідок генерування, впровадження й дифузії 
нововведень) й одночасно «пилососом», який викачує з периферії всі види ресурсів, 
включаючи людський потенціал [14]. 

Щоб глибше зрозуміти особливості співвідношення широкого поняття «центр-
периферія» в системі територіальної організації суспільства стосовно регіону 
Українського Причорномор'я необхідно нагадати, що в цьому регіоні сформувався 
особливий тип територіальної структури господарства, розселення, сфери послуг, 
рекреаційної сфери. Серед шести основних типів територіальної структури, які 
виділив професор О. Г. Топчієв, в контексті нашого дослідження заслуговує на увагу 
поліцентричний (багатоядерний) приморсько-фасадний тип [11]. Основними 
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центрами тут виступають морські порти, великі, середні йі малі міста, які лінійно 
розміщені вздовж берегової лінії від Рені й Ізмаїла на заході до Генічеська на сході.  

Приморський урбанізований фасад концентрує в собі більшу частину 
населення регіону – 64,8 % і саме приморські райони зосереджують потужну 
технічну інфраструктуру, величезний науково-дослідницький потенціал 
загальнонаціонального значення, рекреаційно-оздоровчі ресурси та 
широкомасштабну господарську діяльність, орієнтовану, головним чином, на 
експортно-імпортні операції. Міста суходолу «ешелоновані» відносно морського 
фасаду.  

До портів тяжіють так звані «хінтерланди» – прилеглі території, агропромислові 
пункти, СМТ, малі та середні міста (великі міста в зоні «хінтерланду» відсутні), 
господарська діяльність яких певним чином, опосередковано пов'язана з портово-
морським фасадом південної приморської частини регіону. Північніше цієї 
перехідної зони розміщені величезні території (до 50 тис. км2), функціонування яких 
майже зовсім не пов'язане з морем, із портово-промисловою діяльністю. Тут 
сформувалась і «застигла» у своєму розвитку так звана «периферія» – антипод 
«центру» (антипод у багатьох відношеннях – у народногосподарській діяльності, в 
демографічних процесах, у стані інфраструктури, особливо соціальній, у розмірах 
інвестицій в основний капітал тощо).  

Але у великому за площею регіоні УП центральність у конструкції «центр-
периферія» не буде мати вигляд геометричного центру, як це має місце, скажімо в 
Північно-Східному регіоні (Харків), у Донецькому (Донецьк), чи в Столичному регіоні 
(Київ), а буде функціонально представляти всю Приморську смугу. Треба зазначити, 
що в наукових дослідженнях можна зустріти чимало визначень цього поняття – 
приморська зона, контактна зона суша-море (В. О. Дергачов, Е. А. Михайлюк) 
приморська смуга (О. Г. Топчієв, В. В. Яворська), прибережна зона (Л. В. Хомич та 
ін.). Ми будемо в подальшому додержуватися терміну «Приморська смуга» (ПС). 

Визначення географічних меж Приморської смуги проводяться, зазвичай, не за 
природними елементами (річки, форми рельєфу чи інші бар'єрні компоненти), а за 
існуючим адміністративно-територіальним устроєм (АТУ). До цього дослідників 
схиляє також й інформаційно-статистична база, яка жорстко прив'язана до АТУ.  

Відтак, усі адміністративні райони, що мають вихід до морської акваторії, або 
до гирл річок, що впадають у Чорне море, ми будемо відносити до складу 
Приморської смуги. В регіоні УП таких районів нараховується 19 одиниць, їх 
загальна площа – 32,1 тис. км2, або 37,2 % від загальної території регіону. 
Розуміється, що й міста обласного підпорядкування, які розміщені в межах цих 
районів, теж відносяться до складу ПС. Загальна чисельність населення в межах 
районів і міст Приморської смуги становила на 2013 р.  3009,8 тис. осіб, або 64,8 % 
від усієї кількості жителів УП. Тут концентрується 2362,4 тис. осіб міського 
населення, що становить 77,6 % усіх городян регіону УП. В межах виділеної нами 
Приморської смуги регіону УП за станом на 2013 р. функціонувало 16 одиниць 
міських поселень і 745 сільських населених пунктів. Загальний показник густоти 
населення тут досить високий – 94 осіб на 1 км2 (загалом по УП він становить                     
54 осіб на 1 км2) [ 8; 9; 10; 12]. Отже, займаючи трохи більше третини від всієї площі 
регіону, Приморська смуга акумулює дві третини всього населення регіону. 

В протилежність цьому, з периферійних районів усе сильніше «вимивалося 
молоде населення», а питома вага людей пенсійного віку невпинно зростала. 
Згодом периферійні й центральні райони почали суттєво різнитися структурою 
населення. Демографічні процеси, які відбуваються в регіоні УП були детально 
досліджені у роботі В. В. Яворської [13]. Проаналізувавши чисельні демографічні 
показники, вона виокремила на територіїї регіону УП такі геодемографічні зони: 
Північну периферійну глибоко депресивну, яка майже вся знаходиться в північно-
західній частині регіону й характеризується надвисокою питомою вагою людей 



 35  

похилого віку, найнижчим коефіцієнтом життєвості; Східну середньої депресивності 
– включає 15 адміністративних районів, у тому числі Миколаїв та Херсон, зона 
характеризується більш сприятливими співвідношеннями вікових груп населення 
порівняно з попередньою зоною. Третя зона – Приморська найменш депресивна, 
яка охоплює 14 адміністративних районів Приморської смуги Одеської й частково 
Миколаївської областей [13]. Отже, глибинні трансформаційні зміни рубежу 2000-х 
років, що збіглися з дуже серйозними демографічними змінами, привели до 
посилення диспропорцій між центрами й провінцією, а виділені геодемографічні 
зони це підтверджують. 

Необхідно зауважити, що різні складові частини регіону Українського 
Причорномор'я формувалися не по єдиному універсальному сценарію. Так, 
межиріччя Дністра й Дунаю (Буджак) як район переважно іноземної колонізації (за 
рахунок німецьких, болгарських, албанських, гагаузьких, молдавських і навіть 
швейцарських переселенців) увібрав у себе не тільки строкатий етнічний склад 
населення, а і його культуру, менталітет, спосіб життєдіяльності, ауру слов'янських, 
саксонських і романських етносів та їхніх груп. 

У приморській смузі УП від гирла Дністра до Дніпро-Бузького лиману, де 
виникла Одеса, Миколаїв, Херсон, а пізніше – Іллічівськ, Южне та інші міські й 
сільські поселення, сформувалися потужні портово-промислові комплекси, 
переважно на базі дальніх зв’язків, завдяки унікальному економіко-географічному 
положенню, що перетворило цю частину УП в економічний, культурний та науково-
дослідницький центр регіону. Йому протистоїть зовсім інша як за генетичним 
минулим, так і за структурою народно-господарської діяльності й своїми функціями 
обширна периферія, яка досить контрастно відрізняється як від межиріччя Дністра 
та Дунаю, так від приморської смуги загалом. 

В історії розвитку (переважно нерівномірного, асиметричного в просторовому 
відношенні й у часі) регіону Українського Причорномор'я ще не спостерігалися такі 
гострі демосоціальні й економічні контрасти між приморською смугою та 
периферією, які ми фіксуємо з самого початку ХХІ століття. 

Висновки. Розподіл функцій між центром і периферією в УП зумовлено 
відмінностями в рівнях концентрації економічної (й не тільки економічної) діяльності, 
в її видовому складі, в структурі управлінської ієрархії територій. В останній період у 
приморській смузі УП спостерігаються інтенсивні процеси територіальної 
концентрації економіки. Ці процеси досить суттєві, вони мають і певне структурно-
утворююче значення. Креативні функції в центрі посилюються, в периферійних 
районах зберігається консервативність, тут навіть адаптивні функції розвинені ще 
слабо. Контрасти в моделі «центр-периферія» досить усталені, вони є своєрідною 
рушійною силою виникнення й відтворення територіальної нерівності в розвитку 
регіону УП, а протиріччя між розвитком елітного центру (в нашому випадку 
приморською смугою УП) і периферією є об’єктивним і неусувним явищем. Разом із 
тим, якщо й надалі не зважати на суттєві регіональні диспропорції та продовжувати 
нарощувати соціально-економічний, ресурсний та демографічний дисбаланс, це 
може призупинити суспільний розвиток України та її інтеграцію в європейський 
простір. Отже, регіону потрібна зважена цілеспрямована стратегія соціально-
економічного розвитку, яка б враховувала всі особливості центр-периферійних 
відношень. 
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У сучасній географічній науці залишається актуальною й набуває нового 
звучання проблема загального та часткового, цілого та частини. Серед географічних 
праць саме країнознавчі дослідження характеризуються найбільшою увагою до 
локальних проявів географічних процесів й явищ, що часто-густо ускладнює процес 
виділення спільного та синтезу загального. В країнознавстві знаходить свій 
яскравий прояв положення про те, що внутрішня диференційованість не порушує 
цілісності тієї чи іншої системи, властиво, навіть підсилює цю цілісність. 

Нині ми спостерігаємо загострення протиріч як внутрішньосуспільного 
характеру, так і розбіжностей  у системі взаємодії суспільства та природи. Процеси 
економічної, політичної та культурної глобалізації стикаються з супротивом на 
регіональному рівні у вигляді явищ політичної локалізації, економічного націоналізму 
та захисту культурної ідентичності людських спільнот. Людство стикається з 
проблемами загострення дефіциту органічної енергетичної сировини для потреб 
розвитку глобальної економіки, недостатніми обсягами якісної питної води, 
неконтрольованим механічним рухом мільйонів осіб, що спричинений разючими 
регіональними диспропорціями у рівнях соціально-економічного розвитку тощо.  

За впливу перелічених деструктивних чинників на розвиток людства, 
формується нагальна суспільна потреба у комплексних цілісних дослідженнях 
об’єктів та процесів геопростору, наукових дослідженнях зі значним потенціалом 
наукового синтезу. До подібних досліджень ми відносимо й країнознавчі наукові 
вишукування. 

Показово, що в історичній ретроспективі країнознавчі дослідження мали 
яскраво виражений містоцентричний характер. Адже перші держави, що виникли в 
історії людської цивілізації були містами-державами. Можна стверджувати, що від 
античних часів до пізнього середньовіччя більшість країнознавчих описів містила 
переважно інформацію про міста, котрі були центрами територій – об’єктів опису. 
Тобто доволі тривалий час в історії науки значна частина країнознавчих праць була 
присвячена збору, накопиченню й узагальненню інформації про міста. Це 
твердження значною мірою можна поширити й на сучасні країнознавчі дослідження, 
оскільки кожна праця країнознавчого змісту обов’язково містить загальну 
характеристику міст – центрів певної території. А країнознавчі дослідження 
Сінгапуру, або ж Ватикану можуть бути справедливо віднесені до наукової області 
географії міст. 

Принагідно зауважимо, що міський простір нині є об’єктом як 
вузькодисциплінарних, так і  міжгалузевих досліджень, що не в останню чергу 
викликано його полісемантичністю. Адже в поняття «міського простору» дослідники 
вкладають і територіальний, і логістичний, і управлінський, і соціальний, і 
культурний, і навіть ментальний «виміри». Тому на початку нашої наукової розвідки 
виникає потреба в дефінуванні й окресленні смислового кола об’єкта дослідження з 
позицій сучасної суспільно-географічної науки. 

У нашому дослідженні ми використовуємо такий понятійно-ієрархічний ряд: 
«простір» – «географічний простір» – «міський простір». Отже, географічний простір 
(геопростір) ми розглядаємо як складник фізичного простору. У сучасній українській 
географічній науці під геопростором розуміють «множину географічних об’єктів, які 
мають своє місцеположення, та множину відношень між ними» [3]. А так, як 
«територіальність, прив’язка до території є прямою ознакою географічних 
досліджень і географічних об’єктів, суміщення й накладання різних видів простору 
очевидне» [4], тому міський простір ми розглядаємо як складову частину 
географічного простору. 

Відомо, що як у наукових вишукуваннях взагалі, так і в географічних 
дослідженнях зокрема, міський простір наділений континуальністю й цілісністю. На 
диво, це не викликає особливих заперечень. Хоча таке уявлення про місто, на нашу 
думку, зумовлено більшою мірою психологічною проекцією на географічну оболонку 
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концепту «місто» як константи людської цивілізації, ніж об’єктивною окремішністю 
міста як простору. Адже урбосфера, як осереддя антропосфери, глибоко 
інжектована й нерозривно інтегрована до природних оболонок Землі, що позірно 
уподібнює місто в уявленні багатьох наших сучасників соціо-природному 
конгломерату. Така очевидна відсутність «природних рубежів» міста загострює 
проблему меж міського простору.  

Внутрішня межа міста вочевидь пролягає в ментальному вимірі, тому існує 
поза нашим об’єктно-предметним полем і не може бути ретельно дослідженою в 
рамках нашої короткої наукової розвідки, що не стосується зовнішніх, властиво, 
просторових меж міста. Зовнішні межі сучасного міста, на відміну від античного й 
середньовічного, не окреслені муром. Процес ідентифікації меж сучасного міста 
зазвичай визначається потребами просторового адміністрування й специфікою 
забудови, що прийнято називати «міською». Проте адміністративні межі міста, що 
визначені таким способом, часто-густо не збігаються з реальними. Це особливо 
притаманно великим містам, котрим властиві масштабні субурбанізаційні й 
агломераційні процеси. Тобто невідповідність адміністративних меж великого міста 
його реальним межам можна віднести до аксіоматики міського розвитку. Один із 
фундаторів урбанізму Ґеорґ Зіммель більше століття тому з цього приводу слушно 
відзначив: «Як людина не вичерпується межами свого тіла чи сферою своєї 
діяльності, але лише сумою впливу, що вона чинить у часі й у просторі, – так і місто 
дорівнює сукупності зробленого ним за його найближчими межами впливу. Це й є 
його дійсний обсяг, у якому виражається його буття» [2]. 

На наш погляд, при дослідженнях міського простору доцільніше оперувати не 
адміністративно визначеними «міськими смугами», а межами урбанізованих 
територій. Під урбанізованою територією ми розуміємо місцевості, незалежно від 
адміністративних меж (як міські, так і сільські), переважна більшість мешканців яких 
веде урбаністичний спосіб життя. 

У свою чергу, міський (урбаністичний) спосіб життя ми розуміємо як історично 
сформовану соціокультурну підсистему міського устрою, основною функцією якої є 
організація процесу життєдіяльності соціальних суб'єктів в умовах специфічної 
соціопросторової реальності міста. Важливо розуміти, що поряд з окремими 
індивідами, суб'єктами міського способу життя виступають демографічні, культурні, 
професійні та інші спільноти. Особливості способу життя цих спільнот є наслідком 
різних умов життєдіяльності людей, що належать до цих груп. З одного боку, 
феномен міського способу життя – це наслідок процесу урбанізації, що є способом 
організації життя індивідів і соціальних груп, котрий дозволяє їм співіснувати, 
взаємодіяти й розвиватися в урбаністичному соціально-просторовому середовищі з 
високим рівнем соціосуб’єктної, матеріально-предметної та інформаційної 
щільності. З іншого боку, міський спосіб життя – це комплексна характеристика, що 
дає змогу синтезувати кількісні та якісні показники, котрі висвітлюють різні сторони 
життя містян. 

Урбаністичний спосіб життя можна схарактеризувати засобами показників 
рівня та якості життя. Так, рівень життя, що характеризує ступінь задоволення 
різних потреб індивіда, як правило, виражається в кількісному вимірі, наприклад, у 
грошових одиницях. У свою чергу, якість життя являє комплексну характеристику, 
що включає всю палітру матеріальних і нематеріальних цінностей. Ця 
характеристика відображається в оцінці соціальної якості умов життєдіяльності та 
можливостей використання цих умов для реалізації та відтворення найважливіших 
потреб індивіда.  

Традиційно в науці виділяють три компоненти міського способу життя: 
об'єктивні умови життєдіяльності, власне форми життєдіяльності й суспільна 
свідомість міських жителів. Взаємозв'язок цих компонентів полягає в тому, що, з 
одного боку, об'єктивні умови життєдіяльності суб'єктів міського способу життя 
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визначають відповідні їм форми життєдіяльності, й ці форми знаходять своє 
відображення в суспільній свідомості міських мешканців. З іншого боку, зміни, що 
відбуваються в суспільній свідомості під культурними, релігійними чи ідеологічними 
впливами, є чинником змін форм життєдіяльності суб'єктів міського способу життя, 
що неминуче призводить до зміни самих об'єктивних умов життєдіяльності. При 
такому методологічному підході урбаністичний спосіб життя постає як динамічна 
система, що функціонує в межах міського устрою. Тому суспільно-географічні 
дослідження феномена міського способу життя могли б бути надзвичайно 
корисними для формування завдань планування міського розвитку. 

Взаємодія різноманітних суб’єктів у міському просторі неминуче призводить до 
виникнення суперечностей. Гострою формою прояву таких суперечностей є 
конфлікти. На думку сучасних урбаністів, основною проблемою як модерного, так і 
постмодерного міста, є сама його організація, що ґрунтується на логіці 
функціоналізму й призводить до надмірної фрагментації міського простору [1]. Це 
створює «поживне середовище» для виникнення безлічі конфліктних взаємодій. 

Відомо, що географічне країнознавство вивчає географічне середовище 
окремих країн і регіонів – отже, це не загальна, а регіональна географія. З іншого 
боку, країнознавство вивчає географічне середовище у межах державних чи 
адміністративних кордонів, і навіть територій, окреслених історико-географічними 
межами. Вже одне це виділяє країнознавство з фізичної і економічної географії, 
регіональні розділи яких вивчають території, окреслені природними  й суспільними, 
економічними межами. Країнознавство синтезує результати досліджень всіх 
елементів географічної середовища стосовно конкретних територій країн і навіть 
районів. Тому є очевидним, що саме дисципліни країнознавчого змісту виконують 
важливу світоглядну функцію формування у студентів цілісного географічного 
образу нашої планети. 

Отже, сучасне географічне країнознавство поряд із пізнавальною, 
інформаційною та освітньою функцією починає набувати все яскравіших ознак 
прогностичної наукової галузі. Зумовлено це тим, що виконуючи роль інтегратора в 
системі географічних наук саме країнознавство має відповідний науково-
методичний інструментарій для цілісного й всебічного дослідження географічних 
систем різного рівня. Це, у свою чергу, підсилює ефективність країнознавства при 
вирішенні прикладних наукових завдань. Відомо, що сучасна наука спрямовує 
найбільші інтелектуальні потуги окрім технологічних інновацій, у річище прикладного 
передбачувального знання. Результати такої роботи значно підсилюють 
конструктивність та ефективність наукових досліджень. 
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Для урбанізації у багатьох країнах характерна концентрація населення у 
великих містах за рахунок масштабного припливу сільського населення та 
виникнення таких просторових феноменів, як міські агломерації, мегаполіси та 
мегалополіси. Міська агломерація виникає у випадку компактного просторового 
групування близьких поселень, об'єднаних інтенсивними виробничими та 
культурними зв'язками в складну багатокомпонентну динамічну систему. У випадку 
інтеграції міських агломерацій із наявним головним містом утворюється укрупнена 
форма міського розселення ‒ мегаполіс. Найбільш велика форма розселення, що 
утворюється при зрощенні великої кількості сусідніх міських агломерацій, 
визначається як мегалополіс, який може й не являти собою суцільно забудовану 
територію, проте міцно «скріплюватися» транспортними шляхами.  

Мегалополісів в їх класичному розумінні в Україні немає. Водночас мегаполіси, 
які нерідко ототожнюються з містами мільйонниками, безсумнівно залишаються 
двигунами зростання економіки країни, основними місцями працевлаштування 
населення й головне – ядрами формування та наступного поширення в інші типи 
поселень міського способу життя. Останнє є дуже важливим при розумінні 
урбанізації в соціально-географічному плані.  

Місто виступає не тільки особливим типом економічної організації та 
суспільних відносин, символом досягнень сучасної цивілізації, а й осередком певної 
міської культури, міських умов і ритмів. Відмінними рисами міського способу життя у 
соціологічній літературі часто називають заміну первинних контактів вторинними, 
послаблення родинних зв'язків і занепад соціальної значущості сім'ї, зникнення 
сусідства й підрив традиційного фундаменту соціальної солідарності [4]. 

Одним із перших, хто звернув увагу на особливості міського соціуму та міського 
середовища, був німецький соціолог Ф. Тьоніс, який розрізняв традиційні, сільські 
спільноти («гемайншафт»), де соціальні відносини ґрунтувалися на традиційних, 
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общинних звичаях, і нові, притаманні способу життя населення великих поселень, 
суспільства («гезельшафт»), функціонування яких побудоване на формальних 
законах і прагненні до особистої         вигоди [3].  

На особливі психологічні умови життєдіяльності населення великих міст 
звертає увагу Г. Зіммель [2]. Він зазначає, що характерною рисою великих міст є 
підвищена нервовість життя, яка є наслідком швидкої й безперервної зміни 
зовнішніх і внутрішніх вражень. Мешканці міст перебувають під постійним тиском 
сильних подразників, які впливають на нервову систему, серед яких такі компоненти 
міського життя, як різноманітні шуми, вогні, свистки тощо. Всі ці впливи вимагають 
від людини безперервних і постійних реакцій, додаткового фізичного та 
психологічного напруження. Саме тому у великих містах переважає 
інтелектуальний, раціональний характер духовного життя, натомість у містечках і 
селах духовне життя ґрунтується на традиційній основі, що «наближена» до землі 
та спілкування з природою. 

Феномен міського способу життя є прямим і закономірним наслідком існування 
самого процесу урбанізації й є способом організації індивідів та соціальних груп, що 
дає змогу останнім взаємодіяти й розвиватися в специфічному середовищі. Саме 
тому, міський спосіб життя є найважливішим атрибутом урбаністичного розвитку.  

Поняття «урбанізму як способу життя» як найбільш яскравої риси, притаманної 
сучасному суспільству, було розвинене у працях американського соціолога, 
представника чиказької школи дослідників урбанізму Луїса Вірта [5]. Він вважав цю 
рису не менш значимою, аніж індустріалізм або капіталізм, оскільки розвиток міст 
змінив «природний стан суспільства» у більшості країн світу, а урбанізм став 
формою соціального існування. Л. Вірт підкреслює, що місто є не лише місцем 
проживання та роботи сучасної людини, а й являє собою той центр, з якого бере 
свій початок і здійснюється управління економічним, політичним і культурним 
життям, є центром, що об'єднує різні території, етноси в єдину впорядковану 
систему. Процес урбанізації змінює родинні зв'язки, тісні зв'язки із сусідами на 
формальні, швидкоплинні, анонімні відносини. Незважаючи на безпосередню 
просторову близькість одне до одного людей, що живуть у великому місті, городяни 
здебільшого залишаються незнайомими людьми. З іншого боку, в Україні на 
сучасному етапі наявність якраз родичів у місті приваблює інших (особливо 
молодих) членів родин приїжджати до міст і долучатися до міського життя (з метою 
навчання, пошуку роботи, через одруження тощо). Це є особливістю того етапу 
розвитку урбанізації, коли ще збережені родинні зв'язки тільки прискорюють процес 
переміщення населення до міст.  

Теорія Л. Вірта визнає урбанізацію не лише як характеристику розвитку 
спільноти, а й як відображення природи більш широкої соціальної системи, а також 
факторів, що на неї впливають. Різні аспекти міського способу життя 
характеризують життя сучасного суспільства загалом, а не лише життя людей у 
великих містах [5]. 

Спосіб життя є усталеним типом відтворення соціальних потреб - сукупність 
типових для певного простору й часу видів життєдіяльності [1]. Цікаво, що за 
результатами опитування мешканців адміністративних утворень Херсонської 
області у 2016 р. (яка серед інших регіонів України характеризується порівняно 
низьким рівнем урбанізації ‒ 61,23 % проти 69,19 % в Україні [4, с. 5]), нами було 
виявлено дуже незначну кількість людей, які відповіли, що їх спосіб життя можна 
вважати міським. Переважна більшість жителів як сільських, так і міських поселень 
різної статі, віку та рівня освіти відзначили свій спосіб життя як сільський. Помітним 
є те, що жителі районів, де наявні міста, відзначали свій спосіб життя як міський, а 
жителі селищ міського типу вже відносили свій спосіб життя до сільського. Тому на 
сьогодні ми не можемо однозначно казати про те, що міський спосіб життя у цій 
конкретній області України притаманний жителям усіх міських поселень. Відповідно, 
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це наштовхує нас на думку, що рівень справжньої урбанізованості багатьох регіонів 
України, з огляду на інші, соціальні критерії урбанізації, щонайменше потребує 
переоцінки, щонайбільше ‒ більш глибокого опрацювання в плані врахування 
суб'єктивних вражень і реальної «сучасності» умов життя населення. 

Останні (умови життя) є дуже важливими в оцінках, бо наявність певних «благ 
цивілізації» дають підстави говорити про «міський комфорт». Проте поширення 
міського способу життя слід розглядати набагато ширше, ніж просто розвиток 
міської інфраструктури. Слід зазначити, що це поширення відбувається на 
культурно-інформаційному рівні, й тому багато периферійних районів великих міст 
України, деякі малі міські поселення навіть за відсутності водопроводу, каналізації, 
інших «міських» атрибутів можуть розглядатися як осередки міського способу життя 
лише за рахунок «міської» самоідентифікації їхніх мешканців. Вона є дійсно 
важливою. Саме тому в аналізі соціальних і просторових аспектів міського розвитку 
дуже важливим методологічним засобом дослідження є й будуть опитування 
населення.  

Також слід відзначити помилковість в однозначному тлумаченні міського 
способу життя як більш якісного чи комфортного. В реальності є позитивні риси й 
сільського, й міського життя, але є й багато негативних «супроводжуючих». 
Наприклад, зосередженість розвиненого виробництва та гарного транспортного 
сполучення у межах міських поселень неодмінно поєднується з надзвичайно 
високим рівнем забруднення повітря, шумовим фоном, заторами на дорогах тощо. 
Тобто є невідповідність між потребами та інтересами людини як соціальної істоти 
здобути у місті максимум і наростанням штучних компонентів міського середовища, 
які починають негативно впливати на стан її здоров'я, тенденції природного 
відтворення тощо. Це, у свою чергу, змушує звертатися до вивчення аспектів 
адаптації людей до міських умов. 

Висновки. Міський спосіб життя можна розглядати як соціокультурну 
підсистему механізму міського устрою, особливу організацію процесу 
життєдіяльності населення в умовах специфічної соціально-економіко-просторової 
реальності міст. В умовах України важливі не тільки й не стільки міські умови життя 
самі по собі, скільки характер й умови праці, форми спілкування, норми поведінки, а 
також явна міська самоідентифікація мешканців як міських, так і сільських поселень, 
яка може бути встановлена через соціологічні методи.  

Зразки міського способу життя тією чи іншою мірою засвоюються населенням 
незалежно від його територіального розташування або його приналежності до 
міських чи сільських поселень. З урахуванням вагомості Інтернету, мобільного 
зв'язку у сучасному житті людини, одним із визначальних факторів поширення 
міського способу життя є наявність доступу до сучасних засобів інформаційних 
комунікацій, масової інформації. Вони виступають регуляторами соціального 
«проникнення» урбанізації в усі сфери життя людини й цей аспект також потребує 
ретельної уваги. 
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У широкому розумінні людський капітал (ЛК) виступає інтенсивним чинником 

суспільного, зокрема економічного розвитку й включає  досвідчену частину трудових 
ресурсів, знання, інструментарій інтелектуального та управлінського характеру. Це 
забезпечує ефективне й раціональне функціонування людського капіталу як 
продуктивної компоненти розвитку. Саме людський капітал здатен реально 
посилити та зберегти цілісність, багатофункціональність території регіону, 
забезпечити певні конкурентні переваги. Успішність розвитку регіону, його 
конкурентоспроможність, як відомо, базується на тріаді компонент, що в 
узагальненому вигляді передбачає сталий розвиток, інновації та людський капітал. 
У теорії питання поняття людського капіталу (Human Capital) з'являється вперше в 
публікаціях американських учених-економістів Теодора Шульца та Гарі Беккера у 
другій половині XX ст., за що, відповідно, в 1979 р. та 1992 р., їм були присуджені 
Нобелевські премії. Істотний внесок у формування теорії людського капіталу 
належить вихідцю з України Саймону (Семену) Кузнецю, лауреату Нобелівської 
премії в галузі економіки у 1971 р. Спочатку під цим поняттям розумілася лише 
сукупність інвестицій у людину, що підвищує якість праці, першочергово, освіта та 
професійні навички; згодом, відбувається розширення поняття за участі експертів 
Світового банку, що вже включає  споживчі витрати, зокрема, харчування, житло, 
освіта, охорона здоров'я, культура та витрати держави. Трендова формула 
людського капіталу у генералізованому вигляді може виглядати так: здоров'я – 
знання – інтелект – якісна та продуктивна праця – якість життя. Остання  
компонента є  основним результатом та мотивацією конкурентоспроможного 
розвитку території регіону, частини суспільства тощо. Численні наукові 
напрацювання в цій сфері засвідчують актуальність та затребуваність досліджень 
природи формування людського потенціалу регіону. 

Унікальність поняття та змістової  дефініції  ЛК полягає у постійному 
розширенні, розвитку, здатності накопичуватися та відтворюватися. Він виступає 
джерелом майбутніх доходів, а віддача на інвестиції в людину перевищує віддачу 
на інші інвестиції приблизно у п’ять разів. Це пояснює той  факт, що у 
національному  багатстві розвинених країн людський капітал становить близько           
70 %; у державах транзитивної економіки не перевищує 50 %, а в більшості з них 
частка є значно меншою.  
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Це  поняття є міжпредметним і несе в собі значне змістове навантаження. В 
галузі суспільно-географічних досліджень є близьким та дотичним до низки інших 
дефініцій, зокрема, інтелектуального потенціалу, наукового потенціалу з огляду на 
концепцію «інформаційного суспільства» [2], працересурсного потенціалу, економічно 
активного населення тощо, що є дещо вужчими з огляду на досліджувану 
проблематику. На думку Ю. Канигіна,  людський капітал – це запас знань, навичок, 
мотивації й енергії, якими наділені індивіди й які використовуються протягом певного 
періоду часу з метою виробництва товарів і послуг [3, с. 37]. Важливим інструментом 
при цьому є інвестиції в освіту, охорону здоров'я, пошук інформації, соціального 
інтелекту в контексті загальної соціалізації суспільства [3]. Вчений вважає, що під 
соціальним інтелектом варто розуміти здатність суспільства та його підсистем 
сприймати, зберігати, нагромаджувати знання, продукувати нові ідеї та 
використовувати їх заради прогресу. Водночас, Б. А. Малицький досліджує 
інтелектуальний потенціал (ІП) у контексті реалізації наукового потенціалу суспільства 
[5, с. 25]. В. Куценко, В. Удовиченко, І. Ополєва це поняття здебільшого ототожнюють із 
поняттями «освітній потенціал» та «людський капітал» тощо [4, с. 211]. 

Отже, важливим є узагальнення існуючих теоретичних та практичних аспектів 
оцінки формування людського потенціалу регіону зокрема, через його демографічну 
та працересурсну компоненти. Більшість учених-сучасників визначає саме 
інтелектуальний потенціал населення як людський капітал, що характеризується 
знаннями, навичками, досвідом у поєднанні з інтелектуальними продуктами 
(технологіями, ноу-хау тощо), які використовуються чи будуть використані у 
майбутньому та необхідною для розвитку інфраструктурою. Кількісний вимір 
інтелектуального потенціалу дуже різноманітний – від його ототожнення із зайнятим 
населенням у  всіх видах економічної діяльності до виміру через систему показників, 
таких як  кількість наукових установ, закладів вищої освіти, чисельність наукових 
працівників. У сучасній науковій практиці поширений метод визначення інтегральних 
індексів, що містять показники розвитку освіти, зокрема, загальна грамотність 
зайнятого населення, частка студентів у загальній чисельності населення, витрати на 
освіту у структурі валового регіонального продукту (ВРП), а також, показники розвитку 
науки – частка зайнятих у науці в структурі зайнятості населення, витрати на науку у  
структурі ВРП та ін. Оптимальним є змішаний метод дослідження, яким 
передбачається поєднання кількісних та якісних характеристик ІП населення [6, с. 51]. 

На думку В. П. Нагірної, найбільш прийнятними щодо впливу ІП населення на 
економічний розвиток регіону, є методики кількісного виміру такого зв’язку. Значним 
індикатором у цьому сенсі є рівень урбанізації території. Основною категорією 
Концепції людського розвитку, що була сформульована у Програмі розвитку ООН у 
1990 р. було визначено людський потенціал (ЛП). Множина людських властивостей, 
здібностей, характеристик, на думку Л. Ю. Шабашової, зумовлює велику кількість 
складників людського потенціалу [7].  

Залежно від мети дослідження виділяють різні часткові потенціали, що входять 
до складу ЛП. Основними складовими частинами ЛП є демографічний, потенціал 
здоров'я, інтелектуальний, працересурсний, освітньо-кваліфікаційний, культурний, 
творчий, соціальний, політичний тощо. Кожна складова відображає інтегральний 
характер чинників її формування. Основою формування людського потенціалу є 
демографічний потенціал [7, с. 49]. В. Зирянок у своїй праці звертає увагу на 
«життєздатності людського капіталу», переважно, завдяки інтелектуальним, 
етичним та духовним особливостям, а також власне, матеріальним проявам, що 
піддаються дослідженню та кількісному аналізу [1]. Проте ця категорія викликає його 
науковий інтерес стосовно певної верстви населення, йдеться про «людський 
капітал сучасного українського студентства», для характеристики якого слід 
звертати увагу на всю систему соціально-економічних чинників, що визначають 
ефективність розвитку ЛК. В процесі дослідження слід враховувати регіональні та 
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поселенські особливості. Як відомо, ЛК формується «знизу», набуваючи певних 
специфічних ознак на рівні регіону. 

За визначенням більшості українських науковців людський капітал – це 
сформований або розвинутий у результаті інвестицій і накопичений людьми 
(людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який 
цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва, 
сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання 
доходів його власника. Отже, людський капітал задля комплексної характеристики 
має враховувати як біологічні, демогеографічні, так і соціально-економічні; у т. ч. 
інтелектуальні, культурологічні ознаки індивідуумів певного регіону, що формують 
ефективне ринкове середовище та забезпечують його порівняльні переваги. На 
нашу думку, ознаки індивідуумів є важливими й беруться до уваги  у дослідженні не 
самі по собі, а у форматі певної території, саме тому територіальний аспект є 
надзвичайно важливим. Первинним локалітетом досліджень ЛК в контексті 
виявлення потенціалу конкурентоспроможності буде виступати саме регіон. Саме в 
розрізі регіонів є доступною постійна статистична інформація, що дає змогу 
відстежувати динаміку показників. Окремі часткові потенціали, що формують ЛП 
регіону характеризуються системою взаємозв’язків та взаємозалежностей, що є 
об’єктивним і мотивується між предметним характером цього поняття в контексті 
суспільно-географічних досліджень.  
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The attempt to outline the importance geomarketing approach in planning the development of the 
region. 
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Зміна підходів до регіонального розвитку, що відбувається в Європі та 
стосується, зокрема, України, має бути спрямована на посилення ролі регіонів, 
органів публічної влади в регіонах у власному стратегічному плануванні та  
оновленому розвитку в руслі реформ. 

Визначення короткострокових і стратегічних завдань політики регіонального 
розвитку, прийняття ефективних рішень із питань його регулювання потребує 
аналізу стану та тенденцій економічного та соціального розвитку окремих регіонів. 
Питання розвитку й взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і центральних 
органів влади є надзвичайно актуальним саме зараз, адже відсутність 
обґрунтованої політики регіонального розвитку на попередньому етапі призвела до 
зростання диспропорцій та загострення множини соціально-економічних проблем, 
до суттєвої суспільно-політичної дезінтеграції окремих регіонів держави.  

Складність і багатоаспектність регіональних ринкових відносин привела у 
дослідженнях до необхідності взаємодії різних наук, а також використання 
запозичених методів і підходів. У результаті міждисциплінарних досліджень 
сформувалися нові наукові напрямки, у тому числі й геомаркетинг, що являє собою 
міждисциплінарний напрям досліджень, в якому використовуються географічні 
методи та інструментарій маркетингу у регіоні. 

Поняття геомаркетингу можна розглядати в рамках трьох різних концепцій. По-
перше, під геомаркетингом можна розуміти географічні аспекти класичного 
маркетингу, зокрема, процедури географічної сегментації ринку й географічного 
позиціювання товару або послуги.  По-друге, геомаркетинг можна трактувати як 
маркетинг місця й, зокрема, маркетинг регіону. По-третє, геомаркетинг можна 
розглядати, як маркетинг географічних знань і технологій. Пропонуємо розглядати 
географічний маркетинг як загальну інтегровану концепцію, що має об'єднати всі 
три означених вище підходи з метою встановлення синергетичних зв'язків між 
діяльністю агентів геомаркетингу щодо запровадження регіонального та місцевого 
економічного розвитку – бізнесових кіл, місцевих органів влади та громадськості 
(неурядових організацій). Така комплексна концепція геомаркетингу може бути 
реалізована завдяки організації партнерства приватного та громадського секторів 
на регіональному та місцевому рівнях [1; 2].  

Геомаркетинг – відносно нове поняття як для російських та українських 
географів, так і для маркетологів. За цим поняттям стоїть міждисциплінарний 
напрям досліджень, суть якого полягає в інтеграції інструментів географічної науки 
та інструментів маркетингу. Результат цієї інтеграції – новий інструмент управління 
бізнесом, який може бути корисним багатьом керівникам як підприємств, так і 
регіонів. 

Геомаркетинговий підхід у суспільно-географічних дослідженнях ґрунтується 
на суспільно-географічній науці, яка вивчає закономірності територіальної 
організації виробничого й споживчого комплексу та його особливості в різних 
регіонах. У зв’язку з необхідністю розвитку якісного ринкового регулювання 
економіки в Україні, виникла потреба у впровадженні геомаркетингових досліджень 
у суспільно-географічному вимірі на рівні регіонів. 

Із розвитком ринкових відносин у регіоні зростає конкуренція, яка зумовлює те, 
що для збереження й розвитку бізнесу керівникам підприємств і компаній необхідно 
приймати оптимальні рішення за короткий термін, при цьому мінімізуючи витрати на 
пошук правильних рішень. Одним з інструментів такого пошуку є маркетингові 
дослідження. Геомаркетинг – новий напрямок маркетингових досліджень, що виник 
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завдяки широкому розповсюдженню географічних інформаційних систем (ГІС) і 
просторових даних, що використовуються для маркетингового аналізу територій. На 
сьогодні цей напрям вже починає інтенсивно розвиватися [2]. Зокрема, 
геоінформаційна система (ГІС) – система збору, зберігання, аналізу та графічної 
візуалізації просторових (географічних) даних і пов’язаної з ними інформації про 
необхідні об’єкти та їх територіальну локалізацію. Функції геомаркетингу приблизно 
ті ж самі, що й функції звичайного маркетингу, проте вони можуть реалізуватися з 
використанням додаткових можливостей ГІС, насамперед – візуальної обробки 
інформації. Сучасний світ загальної конкуренції та глобальних викликів, браку 
природних, фінансових, людських ресурсів спонукає усіх суб’єктів різних ринків 
виявляти нові можливості для розвитку, використовувати власні переваги  для 
отримання кращого доступу до ресурсів. Все більше проявляється тенденція до 
ефективного використання власних ресурсів, творення власної територіальної 
єдності, як у межах держави, так і в окремих її регіонах. 

Виявлення та аналіз розвитку депресивних тенденцій у регіонах є важливою 
складовою частиною сучасної оновленої регіональної політики. В реалізації, 
організаційному й правовому забезпеченні цього процесу провідна роль належить 
державі. Характерною траєкторією соціально-економічного розвитку, що зумовлює 
виникнення депресивних тенденцій у регіонах є загострення загальної для держави 
проблеми в її критичному регіональному прояві, яка в окремих регіонах досягає 
крайніх значень [1]. У такому варіанті спостерігається хронічне обмеження 
інвестицій, застій та інертність структури господарства, зниження ефективності 
виробництва, що є причиною появи економічної деградації навіть потужних регіонів. 
Має проводитися державна інвестиційна політика в регіонах з явними депресивними 
тенденціями, в комплексі з іншими антикризовими заходами загальноекономічного 
значення, що забезпечить змогу створити передумови для зростаючого 
функціонування економіки регіону та підвищення його конкурентоспроможності. 

Вищезазначене дає підстави сподіватися, що у системі державно-регіональної 
цілісності відносин суспільства, економічної та владно-адміністративної компонент 
переможе державницька позиція та багаторічне прагнення сприяти прогресу на рівні 
окремих регіонів, підсилюючи при цьому мотивацію в реалізації реформ на шляху 
до створення самодостатніх регіонів та держави. 
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Реалізацію національно-патріотичного та виховного аспектів розглянемо на 

прикладі викладання туристичних та логістичних дисциплін, зокрема, логістики 
туризму [1]. У складі цього курсу звертається особлива увага на використання тих 
туристичних ресурсів, що слугують основою для розвитку військового, військово-
патріотичного, мілітарі та інших видів туризму. Відповідні туристичні ресурси у 
багатьох випадках пов’язані з логістичними особливостями подій військової історії – 
світової та української. Так, із подіями Першої світової війни, сторіччя якої 
відзначається власне зараз, пов'язаний розвиток відповідних видів туризму, 
зокрема, це стосується ностальгійного (сентиментального) туризму, військово-
музейного тощо. Тут можна послатися на польський досвід, який базується на 
використанні у туризмі цвинтарів із часів Першої світової війни, зокрема, після битв 
під Танненбергом та Лодзю у 1914–1915 рр. Ці битви відбувалися між німецькими, 
австрійськими арміями та російською, після чого й залишилися цвинтарі, де 
поховані загиблі солдати. Нині ці цвинтарі знаходяться на території Польщі, 
стараннями місцевих влад вони відновлені, приведені до ладу, отримали 
інформаційне забезпечення, зокрема, у вигляді комплекту карток (Лодзька битва) та 
використовуються для приваблення туристів – як польських, так і іноземних 
(особливо з Німеччини) [2]. Логістичний складник цих битв полягав у кращій 
організації логістично-транспортного забезпечення з боку німецьких та австрійських 
військ (зокрема, використанні залізниць), у результаті чого росіяни програли ці 
битви й зазнали величезних людських втрат. Оскільки іменних медальйонів у них не 
було, то їх ховали у великих братських могилах, на яких робили написи типу                 
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«500 невідомих російських вояків» тощо. Натомість, у німецькому та австрійському 
війську кожний солдат і офіцер мав іменний медальйон, тому на їхніх могилах 
вказане прізвище, ім’я, військове звання тощо. Цим цвинтарям, які зосереджені, 
зокрема навколо міста Лодзь, уже виповнилося біля 100 років, але стараннями 
польської влади та відповідних амбасад у Польщі вони відновлені та нині 
користуються великою увагою туристів. Водночас, Верденська битва, яка відбулася 
на Західному фронті під час Першої світової війни між німцями та французами у 
1916 р., показала логістичну перевагу останніх, які вперше масово застосували 
автомобільний транспорт для пересування та забезпечення військ. Французи 
виграли цю битву, але втрати були великі з обох боків. Відповідний музей у              
м. Верден (Франція) відображає цю подію й користується значною популярністю у 
туристів, що приїжджають сюди з багатьох країн Європи та світу. У цій битві, що 
тривала з лютого до грудня 1916 р., загинуло понад 300 тис. французьких та 
німецьких вояків, тому вона увійшла в історію під назвою «Верденська м’ясорубка». 
Біля м. Верден існує військовий цвинтар, а також осуарій Дуамон, де знаходяться 
відповідні поховання. У травні 2016 р. тут був урочисто відкритий меморіал у 
присутності канцлера Німеччини А. Меркель та президента Франції Ф. Олланда, які 
підкреслили, що нині м. Верден став символом миру та франко-німецької дружби й  
притягує багатьох туристів. 

Військові події Першої світової війни не оминули й Україну, яка тоді була 
поділена між Російською (схід) та Австро-Угорською (захід) імперіями. У 1916 р. в           
м. Стрий був створений Легіон українських січових стрільців, який відзначився у 
битвах на горах Маківка та Лисоня. Українські січові стрільці (УСС) – українське 
національне військове формування у складі австро-угорської армії, сформоване з 
добровольців. Вони відгукнулися на заклик  Головної Української Ради 6 серпня   
1914 р. й стояли під проводом Української Бойової Управи. УСС були українськими 
частинами на бойовій карті тогочасної Східної Європи, мали велике значення для 
відновлення давніх козацьких військових традицій, для зростання українського 
патріотизму. А живим символом УСС  стала пісня «Червона калина». Протягом 
1914–1916 рр. поступово формувалася структура легіону УСС за австрійською 
моделлю. Осередком добровольців спочатку був Львів, а трохи згодом – Стрий. 
Легіонерів поділили на два батальйони (за українською національною  козацькою 
термінологією – курені) та один напівбатальйон  (напівкурінь). Курені ділилися на 
сотні по 220 осіб. До складу сотні входили 4 чоти (взводи). Чота складалася з 4 роїв 
(відділень).  А один рій налічував 10–15 стрільців. Зазвичай, сотня в бойових умовах 
нараховувала 100–150 вояків, 2 ремісників, писаря та його помічника (табл. 1).  

 
Таблиця 1  

Військові підрозділи, посади й звання в легіоні УСС 
та їхні сучасні відповідники* 

 

№ 
з/п 

Військові підрозділи, посади й 
звання в легіоні УСС 

Сучасні  
відповідники 

підрозділи посади/звання підрозділи посади/звання 

1 рій ройовий відділення командир відділення, сержант 

2 чота чотовий взвод командир взводу, лейтенант 

3 сотня сотник рота командир роти, капітан 

4 курінь курінний батальйон командир батальйону, майор 

5 легіон (полк) полковник полк командир полку, полковник 
* Складено автором за: [3]. 

 
Військові посади й відповідні звання в Українському Легіоні називалися згідно з  

національно-історичною термінологією: очолював курінь курінний отаман чи просто 
курінний (відповідав сучасному званню майора), а на всі посади нижче курінного 
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призначалися добровольці на його власний розсуд. Командира сотні називали 
хорунжий або ж сотник (капітан). Командування легіоном здійснював  полковник або 
ж підполковник австрійської армії, часто – українець за походженням. Із двадцяти 
тисяч добро-вольців відібрали лише дві тисячі. Такий суворий відбір частково 
пояснювався тим, що українцям неповністю довіряли, оскільки австро-угорське 
командування побоювалося, що українські вояки повернуть зброю проти них.  Але ці 
побоювання були безпідставними, УСС проявили себе як хоробрі воїни. Збереглися  
документи, де навіть тогочасна польська преса захоплювалася бойовим духом 
українських січових стрільців. 

Унікальність формації легіону УСС полягала у тому, що це була перша 
українська добровільна військова частина. Серед архівних документів є листи 
батьків із проханням взяти їхніх ще неповнолітніх синів в українську збройну 
формацію, яка воювала проти військ Антанти, зокрема Росії. Якщо подивитися на 
список тих, хто загинув у 1915 р. під час бою на горі Маківка, то там було багато               
18–19 літніх хлопців. На військових картах Першої світової війни гора Маківка 
визначалася як «висота 958», а після весни 1915 р. увійшла в історію як символ 
героїзму Січових стрільців. Запеклі бої за гору Маківку у Карпатах (8 км на північ від 
Славського, висота 958 м над р. м.) тривали на східному фронті Першої світової 
війни з 29 квітня до 4 травня 1915 р. У бойових діях брали участь підрозділи австро-
угорської 55-ї піхотної дивізії фон Фляйшнера (до складу якої входили 7 сотень              
1-го та 2-го куренів УСС) та російськоімперські війська 78-ї піхотної дивізії генерала 
Альфтана. «Ціною питання»  було  оволодіння панівною висотою, тобто горою 
Маківка. Імператорська армія Росії вже понад півроку тримала Галичину в окупації й 
тепер розраховувала прорвати лінію фронту й через Карпати піти на Угорщину та 
далі на Відень. Від битви на Маківці великою мірою залежало майбутнє війни. 
Героїчні оборонці Маківки зірвали стратегічні плани російського командування. 
Здобуття вершини ним планувалося на 29 квітня, проте стало можливим лише              
4 травня, коли були задіяні усі російські резерви. Особливою мужністю під час боїв 
за Маківку відзначився Легіон УСС, що відобразилось у народній па’мяті. Внаслідок 
величезних втрат (понад 3 тис. убитих та поранених) російські війська не змогли 
продовжити наступ і через кілька днів були змушені відступити перед австрійськими 
підрозділами, що підійшли на цей плацдарм. 

Маківка залишилася особливою сторінкою як в історії України, так і в історії 
багатьох українських родин. За радянських часів у тих, хто піднімався на Маківку, до 
могил Січових стрільців, могли бути великі неприємності, оскільки режим 
замовчував історію Маківки, намагався зробити так, щоб подвиг стрільців затягнуло 
болотом забуття. Але – не вдалося. Нині на горі Маківка споруджено Пантеон слави 
стрілецтва (1999 р.) – меморіал, що в центрі має великий хрест із капличкою 
всередині та триптихом – мозаїчним зображенням Матері Божої, Святого Георгія й 
архангела Михаїла (вони вважаються покровителями воїнства), а навколо –               
50 хрестів із тесаного каменю, бо саме стільки стрільців, як доведено нині, усього 
загинуло у цій битві [3]. На кожному нагробку вказано ім’я та прізвище загиблих 
стрільців, на жаль, не позначені (як це було на старих могилах, ще під дерев’яними 
хрестами) назви міст і сіл, звідки родом хлопці, що покояться тут вже понад                 
100 років. Для туристів, окрім меморіалу, буде цікаво ознайомитися з бронзовою 
таблицею з прізвищами 34 полеглих на горі Маківка, що була вмурована у стіну 
церкви в селі Тухля у 1930-х рр. та збереглася до наших часів, будучи 
заштукатуреною під грубим шаром вапна. Також у м. Славському існує музей, 
присвячений цій битві. 

У Росії 2010 р. вийшла праця історика В. Каширіна «Узяття гори Маківка». У ній 
автор восхваляє звитяги російських військ та поширює думку про те, що бій під 
горою Маківка був доленосною перемогою Росії. Але слід зазначити, що хоча 
росіяни й «взяли» гору, однак бої були дуже запеклими. Отже,  суть битви полягала 
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не стільки у підкоренні гори, скільки у героїчній обороні січовими стрільцями Маківки 
та подальших наслідках цього. Гора Маківка – це символ української мужності. 
Попри те, що вона була захоплена росіянами, наші бійці істотно затримали 
просування російських військ.  

Стрільці створили чимало пісень, які не втрачають популярності вже сто    
років. При Легіоні УСС діяв просвітницький осередок «Пресова квартира», який 
займався видавничою та агітаційною справами, видавав газету «Самохотник»  
(«Доброволець»), поетичний журнал «Новініана», сатиричні журнали «Бомба» і 
«Самопал», «Вісник Пресової Квартири», журнали «Шляхи» та «Червона калина». 
До УСС добровольцями йшли люди освічені, так серед старшин і стрільців майже            
40 % було інтелігенції, у т. ч. громадських, політичних діячів, поетів, художників. 
Недарма на початку 1990-х рр., ще до проголошення незалежної України, існував 
справжній культ на символи січових стрільців, а їхні пісні живуть і нині.  

Відчутних втрат легіон УСС зазнав на початку липня 1917 р. у бою під 
Конюхами, під час так званої «офензиви Керенського», коли в полон потрапив 
майже весь легіон. Врятуватися вдалося лише близько 400 старшинам і стрільцям. 
Із них сформували новий курінь УСС, який здійснив похід до Збруча, а в лютому 
1918 р. вирушив у похід на Україну з австрійсько-угорськими  військами. Згодом 
австро-угорці приділили курінь до групи полковника Василя Вишиваного. Також слід 
відзначити участь формації січових стрільців під командуванням генерала Марка 
Безручка (за польськими джерелами [4]), у Варшавській битві, що відбулася                  
15 серпня 1920 р., разом із Військом Польським. Отже, завдяки УСС, українське 
військо має безпосереднє відношення до Дня Війська Польського, що святкується 
щорічно саме 15 серпня, а військове гасло тих часів – «За нашу та вашу свободу», 
набуває в сучасних умовах підвищеної актуальності. 

Отже, українські січові стрільці стали зародком української  національної армії, 
їхні військові звитяги мали велике значення для відновлення давніх козацьких 
військових традицій, зростання українського патріотизму. У Центральному 
державному історичному архіві України у Львові Легіону УСС присвячений 363-й 
фонд, у якому нараховується 279 справ. Нині українці активно цікавляться як 
окремими знаменитими персоналіями Легіону УСС, такими як Осип Назарук, Олена 
Степанів, так і шукають біографічні відомості про своїх родичів, що були в УСС, а 
досвід Легіону використовується у сучасному реформуванні Збройних сил 
незалежної України, зокрема їхньої організаційно-управлінської структури, 
військових посад і звань, військових одностроїв тощо. 

На горі Лисоня у серпні–вересні 1916 р. відбулися запеклі бої Легіону УСС з 
переважаючими силами російської армії. Найкривавіший бій відбувся 2 вересня, 
коли перемогу було здобуто ціною втрати більш як половини особового складу 
українського легіону: 81 вояк убитий, 293 – поранені, 285 – потрапили у полон. 
Такою ціною Легіон УСС зупинив наступ російського агресора на Бережани та його 
бойову операцію «Брусилівський прорив». Вшанування століття подвигу Січових 
стрільців відбулося цього року у новому, значно ширшому масштабі, основними 
складниками якого стали: проведений вперше Мілітарний фестиваль українського 
стрілецтва, у межах якого у с. Посухів, що біля підніжжя Лисоні, з’їхалося близько              
5 тис. учасників і гостей; із Тернополя до Посухова прибув спеціальний «Потяг 
українських звитяг»; відбулося освячення стрілецького цвинтаря, де спочивають 
учасники того столітнього бою, та перепоховання останків Січових стрільців, а також 
урочисте сходження учасників заходу на г. Лисоню алеєю, обсадженою червоною 
калиною. Ще у 1994 р. на вершині Лисоні був встановлений Хрест скорботи та 
слави, а на мармурових плитах – викарбувані імена полеглих героїв. Поруч із 
Хрестом збудовано капличку, яку до століття бою реконструювали та розписали 
новими іконами, на яких  зображено як Січових стрільців, так і новітніх героїв, які 
уже в наш час віддали своє життя за Україну. У заходах із вшанування століття бою 
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на г. Лисоні взяли участь сивочолі ветерани УПА, 91-річна дочка Січового стрільця 
Надія Ярема, хлопці й дівчата з патріотичних молодіжних організацій, відомі 
громадські діячі, туристи та прочани з усієї Галичини та України. На гостей чекали 
різноманітні заходи, серед яких: реконструкція пам’ятного бою, урочисте погашення 
спеціальної марки та поштового конверта, виставка світлин і художніх творів, 
концерт гуртів та мистецьких колективів. Очільники Тернопільщини відзначили 
нагородами усіх, хто долучився до створення пам’ятного меморіального комплексу, 
– художників, артистів, будівельників, волонтерів. 

З подіями Першої світової війни пов’язане й виникнення гасла «Слава 
Україні!», що  потрапило до українського лексикону в 1920-х рр. минулого століття, 
як стверджує український історик, голова Українського інституту національної пам'яті         
В. В'ятрович (табл. 2). Так, з історичних джерел відомо, що заклик «Слава Україні!» 
виник у кінному полку «Чорних запорожців». Це була збройна формація армії УНР, 
яка, виборюючи незалежність, діяла упродовж 1918–1920 рр. на теренах України. 
Щоправда, тоді вислів звучав дещо інакше: «Слава Україні!» – «Козакам слава!». 
Кажуть, так віталося козацтво за часів II Гетьманату Павла Скоропадського. У 
відповідь промовляли «Гетьману слава!», а з відповіддю «Героям слава!» це було 
традиційне привітання кубанського козацтва, яке розглядалося як частина України. 
Адже у 1918–1920 рр. існували спроби включення Кубанської народної республіки 
до складу УНР. Також подібним чином вітали один одного повстанці Холодного Яру. 
Так, 24 вересня 1920 р. у Медведівці на Черкащині, де колись спалахнула 
Коліївщина, відбулася нарада холодноярських отаманів, у якій взяли участь 
командири Степової дивізії та ватажки збройних формувань з інших регіонів. На ній 
криворізького отамана Степового-Блакитного (Кость Пестушко) було обрано 
Головним отаманом усіх повстанських загонів Холодного Яру й околиць. Власне 
Степова дивізія, яка нараховувала від 12 до 18 тис. бійців, і поширила вітання 
«Слава Україні!» – «Україні слава!». А найгучніше воно зазвучало з появою ОУН. 
Гасло «Слава Україні!» – «Героям слава!» стало символом УПА. Промовляли його 
пошепки, криючись від ворога, під страхом смерті, оскільки совєти за нього 
катували, вбивали. Але нескорені патріоти готові були терпіти всі муки й, віддаючи 
життя, на останньому видиху все одно проказували: «Слава Україні!»  

Таблиця 2  
Трансформація гасла «Слава Україні!» з відповіддю* 

 

№ 
з/п 

Варіанти гасла «Слава Україні!»  
з відповіддю 

Хто й де  
використовував 

Роки 

1 «Слава Україні!» – «Козакам 
слава!» 

Кінний полк «Чорних запорожців» 
армії УНР 

1918–1920  

2 «Слава Україні!» – «Гетьману 
слава!» 

Збройні сили України за часів  
ІІ Гетьманату  
П. Скоропадського 

1918–1919  

3 «Слава Україні!» – «Героям 
слава!» 

Традиційне привітання козацтва 
Кубанської народної республіки, 
яка розглядалася як частина 
України (за часів існування УНР) 

1919–1920  

4 «Слава Україні!» – «Україні слава!» Гасло повстанців Холодного Яру, 
що сформували Степову дивізію 
під командуванням головного 
отамана Степового-Блакитного 
(Костя Пестушка) 

1920 

5 «Слава Україні!» – «Героям 
слава!» 

Символ ОУН/УПА 1930–1950  

Вітальне гасло сучасної 
незалежної Української держави 

З 1991 р. 
 

* Авторська розробка за: [3]. 
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Друга світова війна перевагу логістики показує на прикладі операції з висадки 
військ союзників у Франції 1944 р. Ця операція відома під назвою «Overlord» й є 
ілюстрацією ретельної логістичної підготовки цієї операції з боку союзницьких 
військ, що забезпечило її успіх та мінімальні людські втрати. Як результат, терміни 
Другої світової війни були істотно скорочені. У 2014 р. відзначалося 70-річчя 
операції «Overlord», на якому були присутні не тільки керівництво країн ЄС, а й 
численні туристи, до послуг яких були підготовлені екскурсії під гаслом «Шляхи 
звитяги», відповідні музейні експозиції тощо.  
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Історичні аспекти встановлення пам’ятників12  
Тарасові Шевченку на території сучасної України  
за часів Австро-Угорської та Російської імперій 

 
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства  

і міжнародних відносин CНУ ім. Лесі Українки 
Науковий керівник: Н. Н. Коцан – доктор 
географічних наук, професор, завідувач 
кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин СНУ  ім. Лесі Українки 

  
Виділено етапи у розвитку монументальної Шевченкіани. Проаналізовано 

встановлення пам’ятників Кобзареві на території сучасної України в період Австро-Угорської 
та Російської імперій. Охарактеризовано роль пам’ятників Т. Шевченку в культурному житті 
окремих міст та збережені української національної спадщини. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, пам’ятник, монумент, Україна, Австро-Угорщина, 
Росія. 

 
Telipskyi R. Y. Historical Aspects of Taras Shevchenko Monuments Installation in 

the Territory of Modern Ukraine the Times Austro-Hungarian and Russian Empires. Stages 
of monumental Shevchenkiana development are analyzed. Installation of monuments to Kobzar 
on the territory of Ukraine during the Austro-Hungarian and Russian empires is studied. Influence 
of monuments to Shevchenko on the cultural life of individual cities and preservation of Ukrainian 
national heritage are investigated. 

Key words: Taras Shevchenko, memorial, monument, Ukraine, Austria-Hungary, Russia. 

 
Актуальність дослідження. Монументальній Шевченкіані присвячено чимало 

праць. Ця тематика є досить актуальною з погляду збереження й примноження 
національної спадщини та духовних  надбань народу України. 

Мета статті – проаналізувати історичні особливості, тенденції та фактори 
просторового поширення пам’ятників Шевченкові на території сучасної України за 
часів Австро-Угорської та Російської імперій. Для досягнення поставленої мети 
вирішувалися такі завдання: виділити етапи у розвитку монументальної 
Шевченкіани; проаналізувати встановлення пам’ятків Кобзареві на території 
сучасної України в період існування Австро-Угорської та Російської імперій; 
охарактеризувати роль пам’ятників Т. Шевченку в культурному житті окремих міст та 
збережені української національної спадщини. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні існує велика потреба 
через призму монументальної пропаганди активно залучати передусім молодь для 
їхнього патріотичного виховання. Вшановуючи пам’ять свого національного пророка, 
у громадян формується світогляд  своєї дотичності до розбудови України та почуття 
гордості за свого предка. 

                                                 
© Теліпський Р. Ю., 2016  



 55  

Сьогодні в усіх центрах адміністративно-територіальних одиниць без винятку 
присутні пам’ятники Шевченку [3; 4; 5]. Майже скрізь вони внесені в екскурсійні 
маршрути, доповнюючи та надаючи містам особливої окраси. Вони користуються 
великою популярністю серед численних туристів. Нині місце біля пам’ятника є 
традиційним проведенням зборів та громадського віче інтелігенції та представників 
влади не лише у щорічні шевченківські дати, а й із приводу національних і 
державних свят, визначних для історії країни подій.  

Від початку встановлення пам’ятників Шевченку можна виділити 3 основні 
етапи їхнього зведення та територіального поширення: 

1. Етап імперських окупацій (австро-угорська та російська). 
2. Етап європейсько-радянської окупацій (Польща, Румунія, Чехословаччина, 

СРСР). 
3. Етап національного відродження (з Дня Незалежності України), який триває 

й донині. 
У цій статті йдеться про перший етап – встановлення пам’ятників Шевченкові в 

сучасних обласних центрах за часів Російської та Австро-Угорської імперій. За 
короткий життєвий свій вік Тарасові Шевченку судилося пережити чимало 
страждань, людської зради та випробувань. Тернистим життєвим шляхом було й 
прагнення тисяч українських патріотів, котрі у передвоєнний час перебували під 
пануванням двох імперій – Австро-Угорської  та Російської – вшановувати пам’ять 
Великого Кобзаря на своїй рідній землі. Особливе місце займало спорудження 
монументів – символу палкого виявлення всенародної шани й любові до славного 
сина українського народу. Складною була доля щодо перших пам’ятників, 
установлених на його честь до і під час святкування 100-літнього ювілею. До наших 
днів залишилася ледве десята частина. 

Першу меморіальну згадку про шевченківські увіковічення в містах обласних 
центрів України вдалося розшукати в Державному архіві Черкаської області – там 
залишилися спогади старих черкащан про їхній обласний центр, які на власні очі 
бачили перший черкаський пам’ятник Кобзарю. Після того, як Тарас Григорович 
побував у Черкасах у 1859 р., вшанування шевченківських місць цього міста одразу 
ввійшло в місцеву традицію. Так, на Митниці з’явилася Шевченкова криниця. Але 
було потрібне місце, де пошановувачі Кобзаря могли б збиратися разом і по-
християнськи молитися за нього. Так і з’явився на Соборно-Миколаївському 
цвинтарі (нинішньому Соборному або Першотравневому сквері) Хрест Шевченка. 

Другим пам’ятником на теренах сучасної України вважається мармурове 
погруддя роботи скульптора Володимира Беклемішева, професора Петербурзької 
академії мистецтв. Він постав в 1898 р. у Харкові з ініціативи відомого педагога-
просвітителя Христини Алчевської за приватні кошти свого чоловіка – банкіра та 
підприємця, також великого патріота й палкого шанувальника української спадщини 
Олексія Кириловича Алчевського. Пам’ятник Кобзарю іменували «нелегальним» 
через те, що він був установлений усупереч забороні царської влади. Тому й 
відкрили Алчевські його подалі від небажаних очей без будь яких святкових 
урочистостей на своїй приватній території – біля власної садиби у сквері перед 
жіночою недільною гімназією, якою опікувалася Христина Данилівна.   

Третім містом з обласних центрів України цього періоду у 1902 р. став Київ. 
Пам’ятник Шевченкові тут був теж установлений у вигляді погруддя. У цьому році 
відзначали півстолітню річницю з дня смерті уродженця Полтавщини Миколи 
Гоголя. Окрім присвоєння одній із столичних вулиць назви «Гоголівська», було 
також відкрито на фасаді Троїцького народного дому в одній із двох ніш бюст автора 
відомих на весь світ повістей «Ревізора» й «Мертвих душ». А «компаньйоном» у 
другій ніші став саме скульптурний портрет Кобзаря. Архітектурна споруда, яка 
знаходилася за адресою вул. Велика Васильківська, 51 була відкрита коштом 
Київської старої громади за проектом В. Осьмака та Г. Антокольського. Будинок із 
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двома погруддями зберігся до наших днів, які й понині прикрашають фасади 
колишнього народного дому, а з 1927 р. нам відомо під сучасною назвою як 
київський Театр оперети. 

В Росії  ідея встановлення пам’ятників Кобзарю просувалася дуже повільно.  У 
значно ліберальнішій за Російську імперію Австро-Угорщині українцям часто таки 
вдавалося домагатися бажаного, адже тут українська мова не заборонялася 
різними указами, ще й до того створювалися українські патріотичні та просвітницькі 
товариства [1]. До 1914 р. в багатьох галицьких селах та містах було названо 
іменем Шевченка вулиці й площі, майдани та школи; насипано Шевченківські 
могили, посаджено пам’ятні дуби, на честь безсмертного Кобзаря відкрито 
меморіальні таблиці, барельєфи та пам'ятники. На жаль, більшість із цих 
монументів були назавжди втрачені або суттєво пошкоджені під час Першої світової 
війни, а згодом й українсько-польського збройного протистояння. Лише невелика 
кількість із них збереглися до наших днів у первинному вигляді, ще кілька 
пам’ятників було відновлено чи реконструйовано зазвичай у час радянської 
перебудови. Але подальша мова зараз піде лише про Львів. 

Автором бронзового скульптурного портрету є польський скульптор Ципріян 
Ґодебський  (Cyprian Godebski).  Він створив погруддя Кобзаря у своїй майстерні в 
Парижі ще у 1905 р. на замовлення одеського землевласника, поляка-українофіла 
Костянтина Володковича (Konstanty Wołodkowicz). Меценат прагнув встановити 
бюст на вулиці Академічній, проте знав, що Львівський  магістрат усіляко буде 
гальмувати процес встановлення, придумуючи «обґрунтовані виправдання» 
стосовно недоречності щодо місця, де б могло знаходитися погруддя Кобзаря. Тому 
в арсеналі запасних варіантів для переконання були й інші задуми, як-то вулиця 
Галицька, собор Св. Юра чи театр Української (Руської) Бесіди. Проте всі спроби 
домовитися були марними – поляки переважно сприймали Кобзаря на той час украй 
негативно, називаючи Шевченка «хлопським здрайцем, схизматом і гайдамакою». 
На жаль К. Володкович був літнього віку й помер у 1909 р., маючи за 80 літ, але 
заповідав передати цей цінний експонат на зберігання видатному українському 
громадсько-політичному діячеві – Олександрові Барвінському, аби той попіклувався, 
до кращих часів, коли буде ліпша нагода відкрити погруддя в публічному місці. 
Згодом така можливість, хоч і не надовго з’явилась.  

У 1913 р. відбулось урочисте відкриття Львівського національного музею, яке 
подарував українському народові Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький, 
придбавши свого часу цю резиденцію у професора геології Еміля Дуніковського. 
Саме тоді бюст був переданий у музейний архів з умовою привселюдного відкриття 
на площі перед будівлею музею, що знаходився по вулиці Мохнацького. Ця святкова 
подія відбулася 28 червня 1914 р., коли увесь Львів офіційно святкував 100-літній 
ювілей від дня народження Тараса Шевченка.    

Висновки. Незважаючи на те, що переважна більшість центральних 
монументів Кобзареві в обласних центрах України почали зводилися лише під час 
радянської окупації, пам’ятники імперської доби також відіграли значну роль у 
культурному житті своїх міст та збереженню української національної спадщини.  
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Анджей Ґіль. Український Донбас у Радянському Союзі. Розглянуто питання про 

ситуацію українського Донбасу в Радянському Союзі. Особливу увагу було звернуто на 
класовий підхід більшовиків до проблеми ідентичності його жителів, а також проблеми з 
їхнім почуттям національної свідомості. 

Ключові слова: Донбас, Радянський Союз, Україна. 
 
Gil A. Ukrainian Donbas in the Soviet Union. This article examined the problem of the 

situation of the Ukrainian Donbass in the Soviet Union. Attention was drawn to the Bolsheviks 
class approach to the problem of the identity of its inhabitants, as well as problems with their 
sense of national consciousness 

Key words: Donbas, Soviet Union, Ukraine. 
 

Актуальность темы исследования. Современная Украина является 
многонациональным государством, не лишенным в связи с этим напряженностей и 
трений, естественных во времена политической нестабильности. При 
определенных обстоятельствах они могут создавать различные проблемы, вплоть 
до стремления неукраинских национальностей к приобретению некоторой формы 
автономии, полной независимости или попыток включения населяемой ими 
территории в состав другого государства. В настоящее время регионом, где 
проходит борьба за его дальнейшую политическую принадлежность, является 
Донбасс, включающий две восточные области Украины – Луганскую и Донецкую. 

Основные результаты исследования. Создание формально независимой 
Советской Украины, объединенной союзом с большевистской Россией, привело к 
необходимости определения границ между двумя «государствами». Долгий 
переговорный процесс окончательно завершился в 1920 г. В результате новых 
договоренностей целый Донбасс (вместе с Александровском-Грушевским (в 
настоящее время Шахты) и Таганрогом) был включен в состав Украинской 
Социалистической Советской Республики как Донецкая губерния. Это решение 
обусловливалось не большевистскими принципами национальной политики, а 
экономическим прагматизмом. В соответствии с ним, в условиях военного коммунизма, 
центральные власти стремились к максимальному использованию экономического 
потенциала региона посредством его внутреннего интегрирования и управления им с 
помощью единого центра принятия решений, которым в то время являлся Харьков (до 
1934 г. столица Советской Украины) [4, c. 205–237; 8, c. 339–354]. 

Национальные проблемы в российско-украинских отношениях данного 
периода возникли после активизации политики «коренизации», провозглашенной в 
начале 20-х гг. ХХ в. Иосифом Сталиным, исполняющим в то время обязанности 
народного комиссара по делам национальностей [3, c. 77–81]. Эта политика 
предполагала передачу некогда угнетенным царским режимом этническим группам 
максимально широких прерогатив, призванных возродить (а иногда скорее создать) 
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их национальное самосознание, вплоть до обретения территориальной автономии 
на каждом административном уровне. На Донбассе «коренизация» вызвала 
огромный протест местного населения, которому украинская национальная идея 
(даже в советском издании) была совершенно чуждой. Это сопротивление 
подогревалось местным партийным аппаратом, в значительной мере неукраинского 
происхождения. Вследствие фактической обструкции решений центральной власти 
до апреля 1925 г., когда первым секретарем Центрального Комитета 
Коммунистической партии (большевиков) Украины стал Лазарь Каганович, в юго-
восточных губерниях этой республики «коренизация» не достигла никаких видимых 
успехов [16, c. 119]. 

Одним из последствий усилий административной украинизации Донбасса стал 
спор, проходивший в 1920–1925 гг., о республиканской принадлежности 
Александровско-Грушевского и Таганрогского округов, расположенных в его восточной 
части. Этнические проблемы также усугублялись экономическими, поскольку для юго-
западной части России обладание портом в Таганроге наряду с его промышленной 
базой являлось реальной необходимостью. Поэтому 16 октября 1925 г. Центральный 
исполнительный комитет СССР принял решение о корректировке границы между 
двумя республиками. Оба спорных района были признаны частью Российской 
Федеративной Социалистической Советской Республики [7]. 

В 1926–1938 гг., после фиаско политики «коренизации», советская власть 
начала форсированную индустриализацию украинской части Донбасса. В это время 
в регионе не только развивались многие отрасли промышленности, но и проходил 
процесс концентрации огромного количества шахт, заводов, промышленных 
предприятий, электростанций, а также прочих производственных и ремонтных 
центров. Основной целью, которую ставила перед собой центральная и 
республиканская власть, было создание большого комплекса, работающего, в 
первую очередь, на нужды военной промышленности [12, c. 33–52]. 
Индустриализация здесь, как и в целом СССР, проходила за счет сельского 
населения, для которого устанавливались нереальные планы по заготовке 
сельскохозяйственных продуктов и поголовья скота. Такая политика в начале 30-х гг. 
ХХ в. привела к почти полному истощению ресурсов села, результатом чего стал 
голод, а вместе с ним и гибель десятков тысяч людей. После пережитого Голодомора 
и коллективизации всей частной собственности на землю сельское хозяйство 
Донбасса оказалось в состоянии полного упадка [15, c. 74–89;  11, с. 129–144]. 

Вслед за стремительным развитием тяжелой промышленности на Донбассе не 
предпринималось никаких действий в пользу улучшения бытовых условий его 
жителей. В то же время власть пыталась максимально использовать местную 
рабочую силу, проводя экстенсивную экономическую политику, опирающуюся на 
человеческие ресурсы. Проводилась безжалостная, рабская эксплуатация, 
основанная на теоретически добровольных, а на практике принудительных 
трудовых соревнованиях (стахановском движении). Кроме этого, отслеживая 
обычно мнимые интриги и заговоры, использовался вездесущий террор, 
направленный также на искоренение каких бы то ни было особенностей, в том 
числе и национальных (в это время ликвидировались, в частности, все организации 
этнических меньшинств) [17; 10, c. 10–36; 12, c. 53–118]. В реалиях Донбасса конца 
30-х гг. ХХ в. не существовало места для каких-либо экспериментов, наподобие 
проводившейся почти десять лет назад политики «коренизации». Главенствующей 
идеей была советизация, выраженная, прежде всего, принадлежностью не к нации 
(даже к русской), а к социальному классу, которым являлись рабочие тяжелой 
промышленности. В этот период произошло создание своеобразной 
социалистической рабочей «аристократии», которой стали шахтеры, 
представляемые тогдашней пропагандой как абсолютная элита мира труда. 
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Определенным отступлением в национальном вопросе на Донбассе стал 
период немецкой оккупации (1941–1943 гг.), когда местные жители, кроме 
советской, столкнулись с нацистской и кратковременно с украинской 
националистической идеологией. Бесчеловечное поведение немцев в 
оккупированных районах Советского Союза враждебно настроило по отношению к 
ним даже ранее благосклонных к Третьему рейху советских граждан разных 
национальностей. На Донбассе ситуацию усложнял факт, что из-за близости 
фронта регион находился в подчинении немецкой военной администрации. Она не 
решилась на ликвидацию колхозов и восстановление частной собственности на 
землю, что сельское население восприняло чрезвычайно негативно. Она также 
была ответственной за принудительное переселение более трех тысяч 
вынужденных рабочих из двух донбасских областей – Сталинской (Донецкой) и 
Ворошиловградской (Луганской). Репрессивная политика немецкой администрации 
привела к смерти по крайней мере трехсот тысяч жертв. Освобождение Донбасса 
на несколько месяцев от террора советской власти в контексте происходящих в то 
время событий не принесло никаких серьезных изменений в вопросе этнической 
идентичности его жителей. Представляется, что, напротив, происходило 
цементирование советскости, воспринимаемой в качестве основы социальной 
самоидентификации [14, c. 381–386; 18, c. 341–348]. 

Баланс военных действий и немецкой оккупации был очень неблагоприятным 
для Донбасса. Практически вся промышленность была уничтожена, а население 
понесло огромные потери. Возвращение советской государственности принесло с 
собой новую волну кровавых репрессий. Ситуацию в регионе ухудшил 
господствующий в 1946–1947 гг. голод. Для восстановления довоенного количества 
населения было явно недостаточно только лишь фактора естественного прироста. 
Учитывая необходимость активизации добычи угля и промышленного 
производства, власть предприняла ряд мер с целью направления на Донбасс 
широкого потока мигрантов как из Советского Союза, так и с территорий, 
находящихся за его пределами. Новые переселенцы в основном происходили из 
Украинской и Российской республик, а также из числа демобилизованных солдат 
или бывших военнопленных и подневольных рабочих. На Донбасс также 
переселяли украинцев, выселенных в рамках экспатриации из Польши. Несмотря 
на столь заметную формальную украинизацию региона, не изменились принципы 
национальной политики властей. Условия жизни в регионе приводили к 
денационализации новых переселенцев. В 1959 г. на общую численность 6,7 млн 
жителей Донбасса более 3,75 млн являлись украинцами, однако среди них около 
750 тыс. человек считало в качестве родного русский язык. В конце 50-х гг. ХХ в. на 
территории обеих донбасских областей украинский язык использовался 
подавляющим меньшинством жителей и оставался языком повседневного общения 
[2, c. 111–151]. В условиях позднего сталинизма, а позже хрущевской оттепели и 
брежневского застоя Донбасс продолжал находиться между Украиной и Россией, 
будучи фактически не принадлежащим ни одной из республик [14, c. 459–474]. Как и 
до этого, осуществлялся возврат в сторону построения локальной надэтнической 
идентичности, основанной на классовом самосознании. Более важными считались 
профессия и род выполняемой работы, чем чувство принадлежности к 
определенному, даже советскому этносу. Характерным явлением стало 
своеобразное отраслевое восхваление, особенно заметное в добывающей 
промышленности. Как и прежде, в 1920–1930 гг., шахтеры стали 
привилегированной, абсолютной профессиональной элитой, имеющей (по крайней 
мере, декларативно) наивысший престиж в обществе. Принадлежность к этой 
социальной группе не требовала национального самоопределения, хотя в силу 
различных причин ассоциировалась с русским языком, что было естественным 
процессом в связи с его общесоюзным статусом [1, c. 192–203]. 
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Экономический кризис Советского Союза во времена Михаила Горбачева 
особенно сильно затронул промышленные и урбанизированные регионы. Свой след 
он оставил и на населении Донбасса, а особенно на рабочих тяжелой 
промышленности и шахтерах. Именно благодаря этим группам, организовавшим 
забастовочные акции, закончила существование советская власть в Украине                
[9, c. 13–33; 6, c. 48–50]. Референдум 1 декабря 1991 г. прошел при поддержке 
более 80 % избирателей Донецкой и Луганской областей. Тем не менее, поддержка 
Донбассом идеи независимого украинского государства не означала 
одновременного принятия национальной украинской самоидентификации (в ее 
этническом смысле). Результаты референдума следует истолковывать, скорее 
всего, в соответствии с экономическими интересами региона, в контексте 
стремления к сохранению своеобразного советского экономического заповедника 
со всеми вытекающими последствиями, в том числе и социальными. 

Выводы. Меандры политики украинской власти по отношению к Донбассу 
после 1991 г. привели к радикализации настроений его жителей. Неспособность к 
решению основных проблем промышленного востока государства, приводящая к 
олигархизации и криминализации общественной жизни, с одной стороны, а также 
рост националистических настроений на западе и возникший вследствие этого 
своеобразный раскол идентичности украинских граждан, с другой, привели к 
кризису, который перерос в открытый конфликт. С трудом в общественно-
политическом дискурсе Украины развивается идея о необходимости изменения 
подхода к проблеме Донбасса, как со стороны официального Киева, так и 
национально ориентированных жителей западной части украинского государства      
[5, c. 108–134; 13, c. 47–73]. Однако, как кажется, эта попытка является запоздалой. 
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wiedzę już w starożytności. Na wyżyny swej profesji wspięli się w Imperium Romanum, 
gdzie stworzyli system prawa, będący inspiracją, źródłem i podstawą większości 
współczesnych systemów prawnych. Doceniani również po upadku Cesarstwa 
Zachodniorzymskiego wywierali istotny wpływ nie tylko na naukę, ale i na zakres władzy 
poszczególnych organów w państwach [O roli jurystów w umacnianiu tronu patrz 1, s. 58; 
8, s. 105; 9, s. 569]. 

Wykorzystywani przez władców do umacniania ich pozycji, pożądani przez klientów 
pilnie potrzebujących ich umiejętności, stali również niejednokrotnie na czele wielkich 
zmian społeczno-ustrojowych. Bez nich trudno się było obejść jakimkolwiek ruchom na 
rzecz refom. To prawnicy stali na czele Rewolucji Francuskiej i tworzyli podstawy 
ustrojowe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To oni szli w awangardzie 
przemian, których wynikiem jest obecny kształt świata Zachodu. To oni przyczynili się do 
wypracowania i przyjęcia szeregu koncepcji odnoszących się do praw człowieka, 
podstawowych wolności i swobód jednostki. Największe nazwiska doby Oświecenia, 
które tchnęły w naukę nowe idee to osoby na codzień parające się prawem.  

Taka pozycja prawników w społeczeństwie nie byłaby możliwa bez stojącej na 
wysokim poziomie nauki prawa oraz bez kształcenia ciągle nowych adeptów tej profesji. 
W Europie kluczową rolę w nauczaniu i rozwoju nauki prawa odegrały uniwersytety, w 
których wydziały prawnicze od początku stanowiły najważniejszy element ich struktury.   

Całkowicie odmiennie Chińczycy ze swoim zamiłowaniem do filozofii i nieustannym 
poszukiwaniem prawdy i źródeł dobra bliżsi byli greckim, aniżeli rzymskim wzorcom 
uprawiania polityki, co nie znaczy iż w poszczególnych okresach nie skłaniali się ku 
innym rozwiązaniom, które ostatecznie mogły pchnąć ich kulturę polityczną w ramiona 
jurystów. Przemożny wpływ na kształt późniejszych prądów myślowych  miał okres tzw. 
Królestw Walczących (481–221 p. n. e.), czyli czas politycznego zamętu, podziału na 
szereg rywalizujących państw, ale też wielkiego fermentu myśli. To wówczas narodziły się 
kluczowe szkoły (stąd nazwa okresu «Stu Szkół»), doktryny oraz prądy w kulturze, na 
których bazie powstały późniejsze systemy etyczne i filozoficzne. Na czas ten przypadły 
ostatnie lata życia samego Konfucjusza (551–79 p. n. e.) i wspaniały rozkwit jego nauk, 
wówczas narodził się taoizm, ale również szkoła legistów [6, s. 91].  

Szkoła legistów powstała nieco później niż główne szkoły filozoficzne. Była swoistą 
odpowiedzią na toczone w przestrzeni publicznej dysputy o naturze ludzkiej, źródłach 
dobra i zła oraz poszukiwaniu idealnej harmonii. Główną jej doktryną stało się twierdzenie 
o daremności, czy wręcz szkodliwości filozoficznej dysputy. Legiści stanowczo odrzucili 
wszystkie wypracowane w filozoficznym sporze systemy wartości, szukając nowej idei 
władzy nie w moralności, a w najwyższym autorytecie gruntownie zreorganizowanego na 
ich modłę państwa. Przyjmując za podstawę swojego myślenia tezę filozofa Sun – Zi, 
głoszącego iż natura ludzka jest zła, a nie dobra, jak twierdził Konfucjusz, Mencjusz i 
wielu im współczesnych, legiści uznali bezsens wszelkich prób reformowania 
społeczeństwa za pomocą wpajania mu idealistycznych doktryn. Liczy się tylko prawo i 
oparta na nim władza ‒ głosili. Oczekiwanie, iż każdy władca będzie ideałem to 
naiwność, lepiej więc jego autorytet zbudować na surowych normach prawnych, 
stosowanych równo wobec wszystkich jego poddanych. Kiedy więc trafi się na tronie 
słaby monarcha, co dotychczas bywało sygnałem do spisków i buntów, prawo zadziała 
niezależnie od woli władcy, chroniąc zarówno jego, jak i kraj przed  zawirowaniami 
(zastąpienie cnót moralnych obawą przed okrutnym prawem miało przynieść lepsze 
skutki niż czcze moralizowanie, podkopujące jedynie autorytet władcy) [6, s. 95]. 

Teoria doskonałego państwa oparta nie na dobroci człowieka, która jest zawodna, 
lecz na surowym prawie, będącym fundamentem o wiele trwalszym niż stałość 
charakteru pojedynczej osoby kusiła wielu, szczególnie w czasach zamętu. Do tego 
stopnia, iż w okresie cesarstwa Qin (221–206 p. n. e.) oparta na niej myśl stała się 
doktryną panującą w całych zjednoczonych pod berłem władców z dynastii Qin Chinach 
[5, s. 47]. Jednak sukces przedstawicieli tej szkoły stał się przyczyną jej wielkiej klęski. 
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Otóż kiedy zgodnie z założeniami szkoły legistów dokonano zmian w systemie 
podatkowym, w prawie karnym oraz wojskowości okazało się, że wprowadzony system 
zadziałał doskonale. Zreformowane państwo, korzystając z większych dochodów, 
wzorcowego wręcz porządku wewnętrznego i silnej armii stopniowo zyskiwało przewagę 
nad pozostałymi królestwami, w których nadal górowało przekonanie o wyższości norm 
moralnych nad bezdusznym prawem [5, s. 48; 6, s. 91]. 

Legiści udowodniwszy tym sposobem szkodliwość nauk szkół filozoficznych i swoją 
wyższość nad nimi tuż po zjednoczeniu Chin, pod egidą zreformowanego przez nich 
królestwa, postanowili zlikwidować inne szkoły. Zakazano prywatnego uczenia się i 
marnowania czasu na filozoficzne rozważania. Za przydatne uznano jedynie nauczanie 
prawa, medycyny, wróżbiarstwa oraz praktycznych umiejętności, resztę zaś potępiono. 
Księgi filozofów zebrano w jednym miejscu i dokonano ich spalenia, niejednokrotnie 
zaprzepaszczając nieodwracalnie dziedzictwo nauki minionych pokoleń [5, s. 55].   

A to z kolei doprowadziło do zjednoczenia wszystkich środowisk naukowych 
przeciwko legistom. Po krótkich rządach dynastii Qin władzę w zjednoczonych Chinach 
objął ród Han, który przywrócił do łask filozofów. Ci zaś działania i poglądy legistów 
jednoznacznie potępili, pozbawiając ich na ponad dwa tysiąclecia jakiegokolwiek wpływu 
na bieg spraw publicznych. Zawiązany sojusz miał przez wieki dbać, by czasy palenia 
ksiąg już nie wróciły, zaś podporą tronu pozostali mędrcy i wykształceni na ich dziełach 
urzędnicy, a nie znawcy i reformatorzy prawa. Co nie oznacza, że niektórych rozwiązań 
przyjętych przez legistów nie kontynuowano. Na przykład system odpowiedzialności 
zbiorowej w prawie karnym, tak doskonale utrzymujący w ryzach społeczeństwo 
dopracowano w okresie panowania dynastii Song (960–1279 r. n. e.), zaś do perfekcji 
doprowadzono za dynastii mandżurskiej Qing (1644–1911) [11, s. 34].  

Wypracowany w następnych latach system przygotowywania kadr dla stale 
rozwijających się struktur państwowych został oparty na skomplikowanej procedurze 
przyjmowania w szeregi korpusu urzędniczego najzdolniejszych jednostek bez względu 
na ich pochodzenie. Każdy, kto chciał służyć swojemu władcy inaczej niż poprzez pracę 
rąk własnych musiał przejść przez sito trudnych egzaminów państwowych, których 
zwieńczeniem był zaszczytny tytuł urzędnika cesarskiego. Rodząca się wówczas metoda 
uzupełniania kadr ewoluowała w następnych stuleciach, ale jej zasadniczy zrąb pozostał 
nietknięty aż do początków XX wieku. Kanon wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów 
stanowił zbiór ksiąg Konfucjusza i jego uczniów. Od upadku szkoły legistów uważano je 
za niemal święte, zaś ich znajomość dawała przepustkę do urzędniczej kariery. Z czasem 
przyjęto trzystopniowy model egzaminów państwowych: pierwszy stopień naukowy 
otrzymywało się po zdaniu egzaminu powiatowego, drugi prowincjonalnego i wreszcie 
trzeci - najwyższy po zaliczeniu egzaminu stołecznego [11, s. 150]. 

Co ciekawe systematyczne kontakty ze światem Zachodu, jakie zostały nawiązane w 
okresie panowania dynastii mandżurskiej długo nie miały wpływu na chiński system 
prawno-ustrojowy. Aż do połowy XIX wieku Chińczycy uważali bowiem, iż tak znacznie 
górują naukowo i cywilizacyjnie nad przybyszami, że naśladowanie ich w czymkolwiek 
byłoby, nie tylko bezcelowe, ale również poniżające dla nich. Piszący w drugiej połowie  
XIX wieku Zhang Zhidong w swoim traktacie «Rozprawa o popieraniu nauk» stwierdzał 
«Chińska nauka jest doskonała. Obejmuje ona wszystko – stosunki wzajemne między 
ludźmi, kulturę i wychowanie, zasady kierowania państwem. Zwyczaje europejskie, teorie, 
formy rządów – wszystko to są niewątpliwie niemądre wymysły barbarzyńców» [11, s. 174]. 

Przekonanie o własnej wyższości nie wszystkim jednak przysłaniało fakt, iż 
istniejący model zdegenerował się na tyle, że w ostatnich dekadach istnienia cesarstwa 
pojawiły się postulaty jego zreformowania. Jedno z żądań dotyczyło przygotowania 
funkcjonariuszy państwowych, które wówczas już nijak nie przystawało do stojących 
przed nimi wyzwań. Od dawna obowiązek pisania w ramach egzaminu ośmioczłonowej 
rozprawy filozoficznej na podstawie interpretacji dzieł Konfucjusza, przygotowywanych 
przez kolejne pokolenia chińskich urzędników miał niewiele wspólnego ze sprawdzianem 
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wiedzy. Forma stała się ważniejsza od treści, zaś cała sztuka zdawania egzaminów 
polegała na właściwym trafianiu w gusta egzaminatorów [4, s. 129].  

Część doktryny wskazuje oczyszczające dla zmiany w podejściu do nauki prawa 
znaczenie pierwszej wojny opiumowej, w której klęska Chin wstrząsnęła na tyle elitami 
władzy, iż część z nich uznała wartość zachodnich systemów polityczno-prawnych. To od 
1840 roku datuje się zainteresowanie prawem państw obcych, przejawiające się w 
systematycznym tłumaczeniu kluczowych publikacji z tej dziedziny [13, s. 5]. I choć próba 
rewolucyjnych zmian nie tylko na tym polu podjęta w ramach «stu dni reform» cesarza 
Guangxu w 1898 roku zakończyła się klęską [O klęsce reformatorów, za którą stała 
cesarska ciotka słynna cesarzowa Cixi faktycznie sprawująca władzę w państwie szerzej 
patrz 4, s. 144 i 11, s. 158], nie powstrzymało to rozpadu starego systemu edukacji. W 
1904 roku powołano specjalny instytut do spraw modernizacji prawa, na którego czele 
stanął pierwszy Chińczyk z wykształceniem prawniczym zdobytym za granicą – Tingfang 
Wu, niekwestionowany autorytet i najbardziej znany jurysta chiński tamtych czasów.  
Oprócz tłumaczenia kanonów prawa zachodniego i klasyki europejskiej myśli prawniczej 
oraz pogłębionych analiz obcych systemów pracowano tam nad nowoczesną kodyfikacją 
głównych gałęzi prawa chińskiego [W latach 1902–1911 w instytucie opracowano, 
uchwalone później przez rząd Qing kodeksy: procedury cywilnej i karnej, prawa 
materialnego karnego i projekt prawa cywilnego, które pozostawały pod wyraźnym 
wpływem zachodniej myśli prawniczej, por. 13, s. 7]. 

Równolegle rozpoczął się proces zmian w systemie szkolnictwa wyższego. 
Przełomowe znaczenie dla nauczania prawa miało utworzenie w 1895 roku 
Zachodniochińskiej Szkoły w Tianjin, gdzie wzorując się na zachodnim systemie 
szkolenia prawników przygotowywano fachowe kadry dla wymiaru sprawiedliwości. 
Wykładano tam między innymi: wstęp do prawa, prawo rzymskie, brytyjskie prawo umów, 
brytyjskie prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne oraz prawo handlowe              
[13, s. 7]. Osiem lat później uczelnię przemianowano na Uniwersytet Beiyang, poddając 
jego program wpływom amerykańskim ze szczególnym uwzględnieniem renomowanych 
kuźni prawników w Yale i Harwardzie. W 1906 roku z inspiracji pracowników instytutu do 
spraw modernizacji prawa powołano przy nim jednostkę uczelnianą o wyraźnym profilu 
prawniczym, która wkrótce została przemianowana na Szkołę Główną Prawniczą, gdzie 
proporcjonalnie nauczano prawa chińskiego i obcego, przy czym przyjęto zasadę, że to 
drugie ma być wykładane przez zagranicznych akademików – w praktyce zazwyczaj 
japońskich. W ciągu trzech kolejnych lat utworzono 47 szkół prawa wzorowanych na 
Szkole Głównej Prawniczej [13, s. 7].  

Jednocześnie władze chińskie wdrażały szeroko zakrojony program stypendialny dla 
studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne, głównie do Japonii, Stanów 
Zjednoczonych i Europy, gdzie mieli oni u źródła zdobywać wiedzę na temat obcych 
systemów ustrojowych. Oczywiście ze względu na odległość, koszty i pokrewieństwo 
kulturalno – obyczajowe gros studiujących wybrało Japonię. Liczba studentów chińskich w 
Japonii rosła w tym okresie lawinowo, o ile było ich w 1898 roku około 100, to w latach 
1905–1907 już między 13, a 15 tys., (gdy w Europie około 400, zaś w USA ok. 800 osób) 
[10, s. 588], która jawiła się wówczas jako kraj sukcesu modernizacyjnego do niedawna 
pozostający na podobnym do Chin etapie rozwoju. Ubocznym skutkiem pobytu studentów 
w państwach o zdecydowanie większym zakresie swobód obywatelskich stało się 
polityczne zaangażowanie wielu z nich. Chińscy studenci zafascynowani nowymi 
perspektywami masowo organizowali się w kluby i stowarzyszenia o wydźwięku 
antymandżurskim, których głównym celem stało się wypracowanie nowych dróg rozwoju 
ojczyzny [10, s. 588]. Oczywiście w tych coraz bardziej rewolucyjnych gremiach nie mogło 
zabraknąć prawników, którzy ze względu na swoją wiedzę pretendowali do pierwszych 
miejsc w planowanych władzach, mających rządzić Chinami po obaleniu cesarstwa. 

Kluczowe dla upodmiotowienia chińskich profesji prawniczych wydarzenia miały 
miejsce już w okresie Republiki, gdy po obaleniu cesarstwa rozpoczęto budowę zrębów 



 65  

nowego ustroju. W 1912 roku, uznawanym za datę narodzin zawodów prawniczych w 
Chinach, uchwalono szereg regulacji określających zasady ich funkcjonowania, 
wymagania stawiane kandydatom do zawodu oraz ich rolę w tworzonym systemie 
ustrojowym [12, s. 118]. Reformatorzy opierali się w swoich rozwiązaniach na modelu 
japońskim, który jawił się wówczas jako wzorcowy dla państwa zamierzającego 
naśladować sukces sąsiada. A że ten z kolei był mocno przesiąknięty wpływami 
niemieckimi, więc pośrednio zagościła w Chinach zachodnioeuropejska myśl prawna, 
przenikając stopniowo do kolejnych gałęzi tworzonego od podstaw prawa [3, s. 60]. 
Przyjęte wówczas rozwiązania upoważniły po raz pierwszy prawników do występowania 
w sądach. Początkowo (do 1927 roku) tylko mężczyźni z wykształceniem prawniczym, 
zrzeszeni w  izbach prawniczych mogli występować przed sądami. W 1917 roku znacznie 
rozszerzono zakres ich uprawnień, pozwalając im na sporządzanie projektów umów oraz 
testamentów, a także rozszerzając granice możliwych pełnomocnictw udzielanych im 
przez klientów [12, s. 120].  

Mimo ambitnych planów tworzenia ustroju wzorowanego na zachodnich 
rozwiązaniach ustrojowych czasy po rewolucji 1911 roku nie były idealnym okresem dla 
rozwoju profesji prawniczych z europejskiego punktu widzenia, choć niewątpliwie 
najlepszym w dotychczasowej historii Chin. Po obaleniu cesarstwa próba budowy 
demokratycznego państwa prawa nie powiodła się i w warunkach ciągłej walki o władzę, 
nasilającej się okresami do stanu wojny domowej, rządzące krajem kręgi polityczne 
wspierane przez siły wojskowe nie były zainteresowane pielęgnowaniem wzorcowego 
systemu ochrony praw człowieka. Wręcz przeciwnie – brutalna rozprawa z przeciwnikami 
politycznymi pozostawiała niewiele miejsca na gwarancje dla oskarżonych, szczególnie w 
procesach politycznych [3, s. 178]. 

Dla prawników był to więc trudny okres tworzenia zrębów nowych zawodów w 
warunkach wysoce niekomfortowych, gdzie nieufność społeczeństwa z jednej, zaś 
naciski autorytarnej władzy z drugiej nie ułatwiały kształtowania właściwych relacji ze 
społeczeństwem. Tym niemniej dzieje chińskiego wymiaru sprawiedliwości w tym okresie 
pełne są budujących przykładów, pozwalających żywić nadzieję na stopniowe 
przyjmowanie europejskich wzorców. Tym bardziej, iż systematycznie rozszerzano 
uprawnienia izb prawniczych, włączając je coraz śmielej w proces legislacyjny, który z 
czasem  nabierał tempa, prowadząc w rezultacie do skodyfikowania głównych gałęzi 
prawa. Uchwalono wówczas zbiór tzw. «Sześciu głównych praw», czyli: prawo 
konstytucyjne, handlowe, cywilne, karne, procedurę cywilną i procedurę karną, wzorując 
się w znacznym stopniu na prawie niemieckim [7, s. 131; 3, s. 61].  

 Wskazane zmiany nie byłyby możliwe bez rozległego systemu edukacji kadr 
prawniczych, ten zaś, mając solidną podstawę jeszcze z czasów schyłkowego cesarstwa, 
rozwijał się znakomicie. Pierwsze lata republiki to okres eksperymentowania i 
różnorodności w systemie edukacji. Regulacje z 1912 roku wprowadziły wymóg 
posiadania wykształcenia uczelnianego zdobytego na kierunku polityczno-prawnym, 
ukończonych 20 lat oraz przystąpienia do egzaminu prawniczego. To z kolei pchnęło 
rzesze chętnych do zawodu na powstające w szybkim tempie uczelnie o różnym 
poziomie kształcenia. Dopiero w 1928 roku rząd uznał, iż konieczne jest rozciągnięcie 
kontroli nad systemem edukacji, a to zapoczątkowało epokę standaryzacji i centralizacji w 
przygotowywaniu przyszłych adeptów profesji prawniczych [2, s. 118]. 

Studiowanie prawa stało się wówczas tak popularne, że w 1930 roku odnotowano, 
iż 37 % wszystkich studiujących wybrało politologię i prawo. Skłoniło to rząd do 
wprowadzenia regulacji ograniczających liczbę przyjęć na kierunki uznane za 
«nieistotne» (zaliczono tutaj prawo), by skłonić do wyboru studiów technicznych, jako 
społecznie bardziej pożytecznych, zaś politycznie mniej niebezpiecznych. Nie zmieniło to 
jednak na stałe istniejących trendów, sprawiając iż w ostatnich latach istnienia republiki 
nauczano prawa na 53 uczelniach, zaś liczba rekrutowanych każdego roku studentów 
osiągnęła rekordowy poziom 155 tysięcy osób [2, s. 5]. 
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Lata 1926–1929 to okres największego rozkwitu gospodarczego Polski międzywojennej. 

Rynek ubezpieczeniowy, ściśle związany z gospodarką rozwija się z podobną siłą, by w roku 
1929 osiągnąć najwyższy poziom rozwoju. Pierwsze objawy światowego kryzysu 
ekonomicznego, obejmującego zarówno gospodarkę jak i rynek ubezpieczeniowy Polska 
odczuła już w roku 1929. Spada wytwarzanie oraz spożycie wielu towarów, maleją obroty 
handlowe, kurczą się zyski i oszczędności, wiele fabryk bankrutuje, drastycznie wzrasta 
bezrobocie a rolnictwo staje na skraju bankructwa. Załamanie się gospodarki przemysłowej i 
rolnej powoduje załamanie podstaw finansowych zakładów ubezpieczeń. Wiele krajowych 
zakładów zostaje zamkniętych lub przejętych przez kapitał zagraniczny.  Z początkiem roku 
1935 następuje ogólna poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Wraz z końcem kryzysu 
gospodarczego kończy się kryzys na rynku ubezpieczeniowym.  

Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny, kryzys ubezpieczeniowy, kryzys w rolnictwie, 
Polska, dwudziestolecie międzywojenne, załamanie gospodarki.  
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Касперські Войцех. Вплив Великої депресії на страховий ринок у міжвоєнній 
Польщі. Роки 1926‒1929 є періодом найбільшого економічного підйому в міжвоєнному 
періоді Польщі. Страховий ринок тісно пов'язаний із постійно зростаючою економікою й у 
1929 р. досяг найвищого рівня розвитку. Перші ознаки глобальної економічної кризи, у 
тому числі й в економіці, й на польському ринку страхування вже відчувалися в 1929 р. 
Відбулося падіння виробництва й споживання багатьох товарів, зменшився товарний 
обіг,  скоротився прибуток і заощадження, багато заводів збанкрутували, різко зросло 
безробіття й сільське господарство опинилося на грані банкрутства. Розвал економіки, 
вплив промислових і сільськогосподарських причин привели до краху основ 
страхування. Багато вітчизняних заводів були закриті або передані іноземному 
капіталу. На початку 1935 р. відбулося загальне поліпшення економічної ситуації в 
країні. Із закінченням економічної кризи закінчується й криза на страховому ринку. 

Ключові слова: економічна криза, криза страхування, криза в сільському 
господарстві, Польща, міжвоєнний період, крах економіки. 

 
Kasperski W. The Influence of Great Depression on Polish Insurance Market 

During the Inter-War Period. The period between 1926 and 1929 was the time of the 
greatest economical boom in inter-war Poland. The insurance market, closely interwoven with 
the economy was growing at the same level, reaching its peak in 1929. First symptoms of the 
world crisis, which had struck both the economy as well as the insurance market, could be 
noticed in Poland in 1929. The production and consumption of goods was steadily dropping, 
the trade turnover was decreasing, the profits and savings were shrinking, a lot of factories 
went bankrupt, the unemployment was on the sharp increase and the agriculture was on the 
verge of bankruptcy.  The collapse of the industrial and agricultural economy caused the 
meltdown of financial insurance companies. A great number of national institutions got closed 
or taken over by foreign capital. With the beginning of 1935 a general upturn of the national 
economy was experienced. Consequently with the demise of economical crisis came the end 
of crisis in insurance market. 

Key words: еconomical crisis, insurance crisis, agricultural crisis, Poland, interwar 
period, economical downturn. 

 
W strukturze gospodarczej krajów cywilizowanych ubezpieczenia stanowią czynnik 

jeden z najważniejszych, najbardziej może skomplikowany i z tytułu swej wielostronności 
najsilniej odczuwający skutki zmian koniunkturalnych. Jeżeli giełda jest najczulszym 
barometrem wszelkich wahań politycznych i gospodarczych, to ubezpieczenia, pomimo 
że nie reagują tak szybko na te zmiany, jednak reagują silniej i dłużej [10, s. 191]. 
Przemysł ubezpieczeniowy jest najsilniej związany z sytuacją poszczególnych dziedzin 
życia gospodarczego. Kurczenie się produkcji i przedsiębiorstw powoduje zmniejszenie 
ilości i wysokości obrotów zakładów ubezpieczeniowych. 

Lata 1926–1929 cechuje ożywienie gospodarcze, które wywarło duży wpływ na 
rozwój ochrony ubezpieczeniowej. Rozwój działalności ubezpieczeniowej w Polsce w 
okresie międzywojennym osiągnął w roku 1929 najwyższy poziom zarówno pod 
względem wysokości zbioru składek, jak i stanu ubezpieczeń. Ogólny zbiór składek 
wyniósł bowiem ponad 234 mln złotych i był najwyższy w całej międzywojennej Polsce 
[17, s. 24]. Największe wyniki uzyskiwano przede wszystkim ze składek dotyczących 
ubezpieczeń ogniowych, w pozostałych działach ubezpieczeń przypis składki był 
znacznie mniejszy, niemniej jednak miał wpływ na rozwój gospodarki w omawianym 
okresie.  

Zmniejszenie roli państwa w życiu gospodarczym i przekazanie inicjatywy rynkowi 
prywatnemu wzmocniło wśród przemysłowców skłonności do inwestowania. Pozwoliło 
także na przyciągnięcie większych kapitałów obcych [5, s. 241]. Napływ kapitałów 
zewnętrznych do Polski spowodował znaczne przyspieszenie inwestycji przemysłowych, 
co powodowało powstawanie nowych i zwiększenie się już istniejących ryzyk, które 
wymagały ochrony ubezpieczeniowej. Powstało wiele nowych działów ubezpieczeń, 
takich jak: od nieszczęśliwych wypadków, przewozowe, od gradobicia, autocasco, szyby, 
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maszyny, aerocasco, szkody wodociągowe, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia 
patentów, depozytów, od następstw strajków, kredytowe, hipoteczne i wiele innych. 
Mnogość rodzajów ubezpieczeń było odpowiedzią na ich zapotrzebowanie przez 
społeczeństwo [18, s. 219]. Jedną z najważniejszych inwestycji, było rozbudowanie portu 
w Gdyni, który stał się dla międzywojennej Polski oknem na świat. Nowoczesny port 
przyczynił się do powstania polskiej floty handlowej, uwalniając tym samym Polskę od 
opłacania obcych armatorów. To natomiast spowodowało powstanie polskiego rynku 
ubezpieczeń morskich. Podstawą ich działalności było powołane w roku                                
1928 Towarzystwo Maklerskie Gdynika. W Polsce do zakończenia I wojny światowej dział 
ubezpieczeń morskich stanowił wyłączną domenę działalności zagranicznych zakładów 
ubezpieczeniowych. W kraju brak było woli i siły, by sięgnąć w tę dziedzinę ubezpieczeń 
mało znaną dla Polski [6]. Odzyskanie Niepodległości i szybki rozwój gospodarczy, w tym 
wskazana już rozbudowa gdyńskiego portu spowodowały, że Polska była w stanie ująć 
we własne ręce sprawy ubezpieczeń morskich, mających poważne znaczenie finansowe 
dla państwa i niewątpliwy wpływ na rozwój obrotów handlowych drogą morską [13, s. 3]. 

Wzrost tempa inwestycji przemysłowych, budowlanych i komunikacyjnych 
spowodował korzystne zmiany w rolnictwie. Wzrost dochodów ludności wiejskiej 
powodował wzrost popytu na artykuły przemysłowe, głównie na maszyny i narzędzia 
rolnicze, nawozy a także na materiały budowlane. Rozwój przemysłu prowadził do 
zwiększenia zatrudnienia i ogólnej poprawy sytuacji materialnej obywateli. Liczba 
bezrobotnych spadła ze 185 tys. w roku 1926 do 79 tys. w roku 1928 [5, s. 241]. 

Dynamiczne tempo rozwoju gospodarczego w drugiej połowie lat dwudziestych 
uległo nagłemu zahamowaniu na przełomie lat 20 i 30. Rozpoczął się wówczas kryzys 
ekonomiczny, który swoim zasięgiem objął USA i Europę Zachodnią. Kryzys rozpoczął się 
od gwałtownego załamania na giełdzie nowojorskiej 24 października 1929 roku. Swoim 
zasięgiem nie ominął również gospodarki w Polsce, mimo że w pomyślną fazę wkroczyła 
ona dopiero w roku 1926, a więc znacznie później niż pozostałe kraje. Nastąpiła recesja, 
deflacja, ogromny spadek produkcji przemysłowej (o 41 %) i obrotów handlowych, 
masowe bezrobocie (11-krotny wzrost), pauperyzacja szerokich rzesz społeczeństwa           
[3, s. 375]. Duży spadek cen artykułów rolnych powodował katastrofalne obniżenie 
dochodów gospodarstw rolnych. Dochód netto z 1 ha w gospodarstwach o powierzchni 
od 2–50 hektarów, który w roku gospodarczym 1927/28 wynosił 214 zł, w roku               
1930/31 spadł do 25 zł, a w roku 1931/32 do 8zł. W następnych trzech latach wynosił 
odpowiednio 26 zł, 35 zł i 18 zł [12, s. 192]. Kryzys rolny spowodował zahamowanie, a 
nawet regres inwestycji w rolnictwie. Niska konsumpcja wsi hamowała rozszerzenie się 
rynku zbytu na artykuły przemysłowe. Sytuacja taka spowodowana była dużą 
dysproporcją między spadkiem cen sprzedawanych przez rolników artykułów rolnych a 
kupowanych przez nich artykułów przemysłowych. Ceny pierwszych spadły bowiem w 
stopniu o wiele większym niż ceny drugich (na zakupienie tych samych wyrobów 
przemysłowych w okresie kryzysu wieś musiała sprzedać o wiele więcej swych 
produktów niż w latach przedkryzysowych [11, s. 192]). W piśmie Syndykatu Fabryk z            
15 grudnia 1933 roku adresowanego do Banku Akceptacyjnego czytamy natomiast, że 
kryzys najdotkliwiej odbił się na przemyśle maszyn i narzędzi rolniczych. Podnoszono w 
piśmie, że innego rodzaju przemysł, pracując tylko częściowo dla rolnictwa, posiadał 
poza rolnikami innych odbiorców, a więc niewypłacalność rolników nie odbiła się na nim 
tak boleśnie. Jedynie przemysł maszyn i narzędzi rolniczych, pracujący wyłącznie dla 
rolnictwa, padł w stu procentach ofiarą kryzysu rolniczego [15, s. 193]. Rolnicy wstrzymali 
się od wszelkich inwestycji, co spowodowało wstrzymanie wpływów z tytułu sprzedaży i w 
konsekwencji doprowadziło do zamknięcia kilkudziesięciu fabryk zrzeszonych w 
Syndykacie, zaś te pozostałe przy życiu były doszczętnie wyczerpane i po opłaceniu 
kosztów funkcjonowania fabryki pozbawione wszelkich środków obrotowych. O ile 
względem resztek tak podupadłej gałęzi przemysłu nie będą zastosowane pewne ulgi, z 
całą pewnością można powiedzieć, że Polska, kraj rolniczy, pozostanie bez własnego 
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przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych [15, s. 193]. Zagrożenie dla naszej gospodarki 
stanowiły też ogarnięte kryzysem Niemcy, które konkurując na naszych rynkach zbytu 
stosowały dumpingowe ceny, zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle drzewnym [2, s. 10].   

Kryzys spowodował znaczne zmniejszenie dochodowości całego przemysłu 
polskiego, doprowadził też do zamknięcia wielu zakładów przemysłowych (z 12712 do 
9639). W wyniku kryzysu znacznemu ograniczeniu uległ transport drogowy i kolejowy. 
Ograniczenie produkcji przemysłowej i rzemieślniczej spowodowało zmniejszenie 
dochodów budżetu państwa z 3 mld w roku budżetowym 1928/1929 do 2 mld w roku 
1935/1936 [5, s. 247]. 

Zachwianie sytuacji na światowych rynkach kredytowych spowodowało kryzys 
zaufania finansjery światowej, który objął także Polskę i przyczynił się do odpływu 
wkładów i pożyczek zagranicznych. W ciągu 1931 roku banki polskie straciły ponad 30 % 
swych środków obrotowych [5, s. 219]. 

Załamanie się gospodarki przemysłowej i rolnej spowodowało, że zakłady 
ubezpieczeń odczuły drastyczny spadek przypisu składki ubezpieczeniowej przy 
jednoczesnych ogromnych zobowiązaniach wobec ubezpieczonych. Począwszy od 
przełomowego  dla asekuracji roku 1929 notowano stały spadek zbioru składki, np. w 
dziale ubezpieczeń od kradzieży ubytek składki w roku 1932 wynosił 17,4 %, w dziale 
ubezpieczeń gradowych w roku 1932 wynosił 60,2 %. Spadek składki odnotowano 
również w młodym dziale ubezpieczeń samochodowych, rozwój którego datuje się od 
1925 roku. Od tego też roku odnotowywano silny wzrost zbioru składki stanowiący 
odzwierciedlenie rozwoju motoryzacji, by w najlepszym dla ubezpieczeń 
międzywojennych roku 1929 osiągnąć wzrost ponad 64 % w stosunku do daty utworzenia 
tego działu. Podobnie jak w pozostałych działach, w dziale samochodowym w roku            
1932 odnotowano spadek 45,8 % w stosunku do roku 1929 [4, s. 1]. Dodatkowo, 
pogorszeniu uległo tempo inkasowania składek od ubezpieczonych, które spowodowane 
było ogólnymi trudnościami płatniczymi panującymi w społeczeństwie [8, s. 1]. Ogromna 
ilość bankructw podmiotów gospodarczych spowodowała, że ubezpieczyciele musieli 
wypłacać znaczące sumy odszkodowań, w przypadku gdy dany podmiot posiadał 
właściwą ochronę ubezpieczeniową. Jako przykład należy wskazać kłopoty jedynego 
polskiego reasekuratora – Warty, będące  następstwem zastoju w przemyśle i handlu a 
także wynikające z zachwiania płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Warta 
działająca wyłącznie w państwach dotkniętych kryzysem odnotowała poważne straty, 
których nie była w stanie pokryć z różnego rodzaju rezerw niejawnych, gdyż spółka, jako 
instytucja stosunkowo młoda, jeszcze ich nie posiadała. Tylko rok 1929 Warta zamknęła 
poważnym niedoborem w wysokości 1051,40 tys. zł, na pokrycie którego musiała zużyć 
cały swój kapitał zapasowy w wysokości 175 tys. zł i obniżyć przejściowo kapitał akcyjny 
z 1 mln zł do 125 tys. zł [1, s. 31].  Do zmniejszenia zbieranych przez Wartę składek 
przyczynił się również spadek wartości wielu walut obcych, przy nie zmieniającej się 
wartości polskiego złotego [1, s. 40]. Natomiast zmniejszenie zbioru składek 
spowodowane dewaluacją dolara odczuły wszystkie zakłady ubezpieczeniowe. 
Ubezpieczenia zawarte w dolarach były zamieniane na ubezpieczenia opiewające na 
inną walutę, głównie za złote i na złote w złocie. Stosowane zamiany pociągnęły za sobą 
wzrost manipulacji i korespondencji z klientami, a w dziale życiowym również i obliczeń 
technicznych, co niewątpliwie uszczupliło majątek ubezpieczycieli [9, s. 1].  

Poważny problem rynku ubezpieczeniowego stanowiły szkody wywołane przez 
pożar, których to ilość znacznie się zwiększyła  w trakcie trwania kryzysu. Znaczna część 
ze zgłoszonych szkód pożarowych stanowiła tzw. pożary spekulacyjne – spowodowane 
podpaleniem mającym na celu wyłudzenie od ubezpieczyciela odszkodowania. Wzrost 
wypłaty wszystkich odszkodowań z działu przymusowych ubezpieczeń od ognia wyniósł 
w roku 1929 – 72,2 %, w roku 1930 – 72,6 %, a w roku 1931 – 73,7 % zebranej składki, 
podczas gdy przed odczuwalnymi skutkami kryzysu w roku 1928 wysokość wypłaconych 
odszkodowań wynosiła 55, 9 % zebranej składki [14]. 
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Kryzys gospodarczy przełomu lat trzydziestych spowodował duży spadek cen 
materiałów budowlanych i robocizny. Znacznie spadła cena drewna, stanowiącego w 
owych czasach główny budulec. Niska cena materiałów budowlanych i robocizny przy 
wysokim oszacowaniu wartości nieruchomości stanowiła okazję dla nieuczciwych 
właścicieli nieruchomości do wzbogacenia się kosztem ubezpieczycieli. Wpływ na ilość 
podpaleń miały też pośrednio same zakłady ubezpieczeń, które z uwagi na ogromną 
konkurencję występującą na rynku ubezpieczeniowym, zmuszone były obniżać stawki a 
tym samym redukować własne koszty administracyjne [16, s. 6]. Jednym ze sposobów 
obniżenia kosztów było zatrudnianie na niskie pensje niewykwalifikowanej kadry, która z 
uwagi na brak doświadczenia, w trudnych czasach kryzysu nie była w stanie 
przeciwstawić się wyłudzeniom uszczuplającym i tak już nadszarpnięty budżet 
towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ogólna sytuacja gospodarcza w kraju zaczęła się poprawiać z końcem 1934 roku. 
W roku tym, dzięki zwyżce cen zbóż na rynku światowym, polepszyła się sytuacja w 
polskim rolnictwie. Poprawa sytuacji rolnictwa spowodowała zwiększenie popytu wsi na 
artykuły przemysłowe, zwłaszcza maszyny i narzędzia rolnicze oraz nawozy sztuczne, co 
z kolei ożywiło działalność przemysłu. Wśród inwestycji natomiast największe rozmiary 
osiągnęło budownictwo mieszkaniowe [11, s. 250]. 

Wraz z końcem kryzysu gospodarczego zakończył się kryzys na rynku 
ubezpieczeniowym. W piśmie z 1934 roku Związku Prywatnych Zakładów 
Ubezpieczeniowych znalazł się artykuł pokazujący skalę kryzysu jaki dotknął branżę 
ubezpieczeniową: «ubiegły rok zaznaczył się w ubezpieczeniach dalszym spadkiem zbioru 
składki. Zjawisko to notujemy stale w ciągu ostatnich czterech lat z rzędu» [7, s. 82]. 

Po kryzysie polski rynek ubezpieczeniowy powoli ale systematycznie powrócił do 
stanu bezpośrednio sprzed załamania gospodarczego. Wzrosła rola publicznych 
zakładów ubezpieczeniowych oraz zagranicznych i kontrolowanych przez zagraniczny 
kapitał polskich prywatnych zakładów ubezpieczeniowych. 
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Інституційне забезпечення охорони 
державного кордону: теоретичні аспекти 

 
 Робота виконана на кафедрі політології та 

державного управління СНУ ім. Лесі Українки 
 
Досліджено суть діяльності та функції таких державних інститутів з охорони 

державного кордону, як прикордонна та митна служба. Проаналізовано напрями взаємодії 
державних інститутів з охорони державного кордону в справі забезпечення національної 
безпеки, недоторканості державної території, забезпечення режиму державного кордону та 
прикордонного режиму. 

Ключові слові: державний кордон, прикордонна служба, митна служба, 
правоохоронні органи. 

 
Kotsan R. I. Institutional Support for State Border Protection: Theoretical Aspects. 

The essence of activities and functions of such state institutions for the protection of the state 
border as border and customs services are investigated. The trends of interaction with public 
institutions of the state border protection in ensuring national security, inviolability of the state 
territory, providing the state border and border regime are analyzed. 

 Key words: state border, Border Guard Service, Customs Service, the law enforcement 
agencies. 

 

Кордон – невід’ємна  ознака суверенітету будь-якої держави, невід’ємний і 
обов’язковий чинник формування цілісного державно-територіального організму. 
Без чітко визначених кордонів держава не може реалізувати весь комплекс своїх 
суверенних  прав. Від функціонування кордону залежить і розвиток міждержавних 
відносин, зокрема економічних, торговельних, демографічних, соціальних та інших. 
Головне  завдання державних кордонів полягає у визначенні просторових меж 
територіального верховенства держави й в обмеженні приналежної  їй території, 
котра складає матеріальну основу життєдіяльності народу й самої держави. 

Функціонування кордону забезпечують певні державні інститути – прикордонна 
служба (війська), митна служба, правоохоронні органи. Від їхньої діяльності 
залежить насамперед недоторканість державного кордону та охорона суверенних 
прав держави. Тому необхідним є вивчення й систематизація завдань, структури, 
функцій відповідних інститутів з охорони державних кордонів. 

Метою дослідження є теоретичні аспекти функціонування прикордонної 
служби, митної служби, правоохоронних органів. Для досягнення мети 
розв’язувалася низка таких завдань: дослідити суть діяльності та функції 
прикордонної служби (військ); вивчити функції митної служби; проаналізувати 
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взаємодію інститутів з охорони державного кордону в справі забезпечення його 
охорони, забезпечення національної безпеки, недоторканості державної території, 
забезпечення режиму державного кордону та прикордонного режиму. 

Функціонування кордону забезпечують певні державні інститути – прикордонна 
служба (війська), митна служба, правоохоронні органи. Їх діяльність здійснюється в 
межах наданих їм повноважень шляхом вжиття комплексу політичних, 
організаційно-правових, дипломатичних, військових, прикордонних, імміграційних, 
розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових, природоохоронних, 
санітарно-карантинних, екологічних, технічних та інших заходів. 

Координація діяльності військових формувань та правоохоронних органів 
держави із захисту кордону й виконання ним фільтрувальної та бар’єрної функцій 
здійснюється, передусім прикордонною службою держави. На останню 
покладається завдання щодо забезпечення недоторканості державного кордону та 
охорони суверенних прав держави. На прикордонну службу покладаються функції, 
які умовно можна поділити на: функції контролю; функції з охорони; функції із 
взаємодії; функції запобігання; інформаційні функції [1].  

Функціонування кордону неможливо без ще одного інституту – митної служби 
країни. Митна служба здійснює митний процес на основі використання потенціалу 
відповідної території з метою вирішення своїх національних політичних, економічних 
та інших інтересів. Митна служба виконує функції, які умовно можна поділити на: 
контрольно-пропускну; тарифно-регулюючу; інформаційно-аналітичну; фінансово-
економічну; логістичну; правову; соціально-виховну [2, c. 14–16]. Практичне 
виконання цих функцій забезпечується у різних формах територіального 
зосередження митної діяльності й забезпечує кінцевий результат: включення країни 
у зовнішньоторговельний обіг і забезпечення надходжень до державного бюджету. 
Інтегративними функціями митної діяльності17 країни можна вважати експорт, імпорт 
і транзит, а митна служба виконує контроль і регулювання їх обсягів, переміщень, 
правильності оформлення тощо. 

Митна й прикордонна служби у своїй діяльності щодо забезпечення 
функціонування кордону співпрацюють з правоохоронними органами, військовими 
формуваннями, адміністраціями прикордонних адміністративно-територіальних 
одиниць, з іншими організаціями й установами. Від рівня скоординованості та 
взаємодії перерахованих вище державних інститутів залежить охорона держаного 
кордону, забезпечення національної безпеки, недоторканості території держави, 
забезпечення режиму державного кордону та прикордонного режиму. 

Таким чином, державний кордон є багатоскладовим та поліфункціональним 
феноменом. Встановлений, юридично закріплений і міжнародно визнаний кордон 
набуває ознак політичності. Політичний кордон є цілісним і динамічним явищем, 
якому притаманна внутрішня логіка розвитку. Він розвивається під впливом 
багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників і може трансформуватися. Виконання 
кордоном головних та другорядних функцій здійснюють державні інститути, 
першочергову роль серед яких відіграють прикордонна та митна служби, 
правоохоронні органи, інші органи, організації й установи. На нашу думку, у 
теоретичному вимірі осмислення концепції кордонів можна говорити про кордони як 
системне явище. 

                                                 
1
 Під митною діяльністю автор розуміє діяльність державних інституцій, які сприяють 

втіленню в життя митної політики засобами митної справи.  
Під митною справою розуміється порядок переміщення через кордон товарів і 

транспортних засобів, митне регулювання, встановлення та справлення податків і зборів, 
процедури митного контролю й оформлення, боротьба з котрабандою та митними 
правопорушеннями. Виконання митної справи покладаються на митну службу, яка є сукупністю 
митних органів, установ й організацій. 
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Позиціонування Греції на політичній карті світу: 
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Розглядається позиціонування держави на політичній карті світу, враховуючи її широке 

розуміння як моделі, що відображає функціонування політичної сфери суспільства усіх країн. 
Охарактеризовано динаміку місця Греції серед країн світу за індикаторами урядування (шість 
індикаторів) та індексом вразливості держав (дванадцять суб-індексів соціально-економічного 
та політико-мілітарного характеру).  

Ключові слова: Греція, політична карта світу, індикатори урядування, індекс 
вразливості держав.  

 
Vanda I. V., Fursovych G. V. Positioning of Greece at the Political Map of the World: 

Human-Geographical Issues. Positioning of the state on the political map of the world, taken 
into account its broad understanding of a model that reflects the functioning of the political sphere 
of society in all countries, is considered. Dynamics of place of Greece among the countries on 
worldwide governance indicators (six indicators) and fragile state index (twelve sub-indices of 
socio-economic and political-from military character). 

Key words: Greece, political map of world, worldwide governance indicators, fragile state 
index. 

 
Актуальність тематики дослідження зумовлена особливостями сучасного 

світового розвитку, коли інтенсифікується перебіг суспільних змін на різних 
просторових рівнях (від локального до глобального), активізуються інтеграційні та 
децентралізаційні процеси, посилюється соціально-економічна дивергенція країн. 
Такі реалії мають місце, незважаючи на переважаючу парадигму сталого розвитку з 
1990-х рр., визначення Цілей Розвитку Тисячоліття 2001–2015 рр. та наступних 
Цілей у сфері сталого розвитку (2016–2030 рр.). 

З кінця ХХ ст. міжнародні організації, а також науковці дедалі більшу увагу 
звертають на визначення місця країн за різними показниками, типологію країн із 
застосуванням різних методологічних схем. Водночас відбувається зміна 
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трактування поняття «політична карта світу» у суспільній географії. Відзначається 
два розуміння цієї категорії: у вузькому значенні – як картографічна модель, що 
відображає територіально-політичну характеристику світу (держави та їхні кордони, 
столиці, адміністративно-територіальний устрій, міждержавні організації тощо); у 
широкому – різноманіття даних про політичне життя світу, країн [1, c. 209]. 
Представники Львівської суспільно-географічної школи визначають політичну карту 
світу як модель геопросторових властивостей політичної організації суспільства та 
його підсистем [2, c. 36], тобто притаманний перехід від вузького до широкого 
трактування змісту політичної карти світу, коли її наповненням стає й типологія країн 
світу за особливостями розвитку політичної сфери суспільства. Позиціонування на 
політичній карті світу залежить як від особливостей розвитку конкретної одиниці 
(Грецької Республіки у нашій розвідці), так і від динаміки змін в інших державах, що 
визначає суб’єкт-об’єктний підхід дослідження. 

Завдання дослідження: виявити тенденції зміни місця Греції на політичній 
карті світу, зв'язок між позиціонуванням країни за політичними й економічними 
індексами. Оскільки саме на дії уряду покладається відповідальність за соціально-
економічий розвиток у країні, зосередимо увагу на індикаторах урядування. 

Інформаційна база дослідження – напрацювання Світового банку щодо 
індикаторів урядування (Worldwide Governance Indicators) [5] та Фонду миру щодо 
індексу вразливості держав (Fragile State Index) [4].  

Управління складається з традицій та інститутів, за допомогою яких 
здійснюється влада в країні. Це процес того, як вибираються органи управляння, 
здійснюється їхній моніторинг і зміна; спроможність уряду ефективно формулювати 
й впроваджувати відповідні політики, повага громадян і держави до інституцій, що 
визначають економічну та соціальну взаємодію між ними. Багаторічні дослідження 
програми Світового банку щодо індикаторів урядування містять шість ключових 
аспектів управління: голоси й підзвітність, політична стабільність і відсутність 
насильства, ефективність уряду, якість регулювання, верховенство закону та 
контроль корупції. Індикатори вимірюють якість управління в більш ніж 200 країнах, 
є агреговані (ґрунтуються на даних 40 джерел, отриманих більш, ніж 30 органі-
заціями по всьому світу) й щорічно оновлюються [5].  

Різнобічнішу інформацію про позиціонування на політичній карті світу дає 
індекс вразливості держав [4], оскільки розглядає окремі соціально-економічні та 
політико-мілітарні характеристики. Ця типологія характеризує здатність держави 
контролювати цілісність своєї території, політичну, демографічну, економічну та 
соціальну ситуацію. Найуспішніші (дуже стійкі) держави набирають найменше очок і 
посідають у рейтингу останні місця, тоді як країни з безпековими проблемами мають 
більші значення індексу, посідають вищі місця в переліку.  

Результати дослідження. Лінійні графіки (рис. 1) показують перцентильний 
ранг Греції по кожному з шести індикаторів управління за період 2002–2015 рр., 
коли вони визначалися щорічно. Перцентильний ранг вказує відсоток країн світу, що 
мають ранг нижче зазначеної країни. Тобто, чим вищі значення, тим кращі 
результати управління.  

Індикатор врахування думки населення й підзвітності державних органів 
агрегує показники, що вимірюють різноманітні аспекти політичних процесів, 
громадянських свобод та політичних прав, ступінь можливості участі громадян у 
виборі уряду й інших органів влади, ступінь незалежності преси, свободи слова й 
об’єднань, інших громадянських свобод тощо. Найкращі значення – понад 80,0 – 
були у Греції у 1998 р. і в період 2003–2005 рр. Протягом останніх десяти років 
позиція країни знижувалася, зокрема відзначаються проблеми зі свободою слова, 
випадки цензури преси, систематичні спроби обмежити свободу медіа, відколи 
соціально-економічна ситуація погіршилася. Близькими за значенням індикатора є 



 76 

Румунія, Угорщина, Грузія. З-поміж європейських, гіршою є ситуація у країнах 
колишньої Югославії, СНД. 
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Побудовано за даними [5]. 
Довідково: значення перцентильного рангу України у 2015 р.: голоси і підзвітність – 47,8, 

політична стабільність і відсутність насильства – 6,2, ефективність уряду – 34,6, якість 
регулювання – 29,8, верховенство закону – 22,6, контроль корупції – 14,9. 

 
Рис. 1. Динаміка індикаторів урядування Греції, 2002–2015 рр. 

 
Політична стабільність і відсутність насильства / тероризму – це індикатор, який 

включає показники стабільності державних інститутів, імовірності різких змін, 
дестабілізації й повалення уряду неконституційними методами або із застосуванням 
насильства, зміну політичного курсу. До 2002 р. спостерігалося незначне покращання 
за цим індикатором, потім тенденція змінилася. Для Греції відзначимо тісну кореляцію 
між соціально-економічною ситуацією та значенням цього індикатора: у 2003 р. 
політична стабільність знизилася на 11,1 пункти, у 2009 р. – на 13,5 пункти. Це роки 
найбільшого наростання безробіття, дивергенції розподілу доходів населення. 
Значення коливаються близько до 40 %, за останній рік позиція погіршилася. Активна 
позиція Європейського Союзу щодо вирішення соціально-економічних проблем 
країни – стан, коли Греція виступає як об’єкт, а не суб’єкт політичної карти, 
стабілізували внутрішньополітичну ситуацію в країні. У групу із значенням індикатора 
25–50 із країн ЄС входять, окрім Греції, лише Болгарія. Приблизно така ж ситуація із 
політичною стабільністю й відсутністю насильства/тероризму у Китаї, Казахстані, 
країнах Південної Африки та Південної Америки. 

Ефективність роботи уряду включає показники, які вимірюють якість державних 
послуг, якість розробки та реалізації внутрішньої державної політики, рівень довіри 
до внутрішньої політики, що проводиться урядом, якість функціонування державного 
апарату й роботи державних службовців, їхню компетенцію, незалежність від 
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політичного тиску. Зниження ефективності діяльності уряду також у часі співпадає із 
наростанням соціально-економічних проблем. Із 2012 р. розпочато реалізацію 
Програми стратегічних заходів для Греції із додаткового збільшення консолідації 
грошових коштів бюджету, зокрема через урізання заробітної плати державним 
службовцям і скорочення їх кількості. Після таких заходів бачимо зростання 
ефективності роботи урядових структур. До групи країн із значенням індикатора           
50–75 входить також Італія, більшість постсоціалістичних країн Європи, Туреччина, 
ОАЕ, Казахстан, Китай, Індія, Камбоджа, Мексика, Американське Самоа, 
Федеративні Штати Мікронезії.  

Якість законодавства вимірює здатність уряду формулювати й реалізувати 
раціональну політику та правові акти, які допускають розвиток приватного сектору й 
сприяють його розвитку. Греція демонструвала досить суттєве покращання цього 
індикатора у 1996–2000 рр. (з 71,1 до 78,4) зі зміною тенденції до (коливального) 
погіршення позиції за цим індикатором. Сусідами за значенням цього індикатора є 
інші країни Південної Європи, Туреччина, Казахстан, ОАЕ, Колумбія, Мексика. 

Верховенство права характеризує ступінь впевненості різноманітних суб’єктів в 
установлених законодавчих нормах, а також дотримання ними цих норм, зокрема, 
ефективність та передбачуваність законодавчої системи, рівень злочинності та 
ставлення громадян до злочинів, ставлення до виконання контрактних обов’язків, 
ефективність роботи поліції, судів тощо. У Греції індикатор верховенства права 
тісно корелюється з ефективністю урядування. 

Боротьба з корупцією – індикатор, що враховує показники сприйняття корупції 
у суспільстві (корупція розуміється як використання суспільної влади з метою 
вилучення приватної вигоди), ступінь використання державної влади в корисних 
цілях, існування корупції, вплив корупції на розвиток економіки тощо. Для Греції цей 
індикатор покращився найбільше у 1996–1998 рр. (з 65,9 до 83,9); надалі тенденція 
змінилася й ситуація з корупцією продовжує погіршуватися. Південна Європа й 
постсоціалістичні країни-члени ЄС мають значення індикатора у межах 50–75.  

Україна, що особливо опустилася у рейтингу у 2014–2015 рр., і постсовєтські 
країни (окрім Східної Балтії) мають ще нижчі значення індикаторів. 

За індексом вразливості держав Греція входить до групи стабільних (держав) і 
займає 130 місце (з 178; значення індексу 55,9 із 120 максимальних балів). Сусідні 
позиції займають Чорногорія й Антигуа і Барбуда (131 і 129 місце відповідно). З 
країн Європейського Союзу тільки Кіпр, третина території якого де-факто не 
контролюється урядом і неінтегрована у ЄС, має гіршу позицію (119 місце). За 
2006–2016 рр. Греція відзначається погіршенням позиції серед інших країн світу 
(значення індексу зросло на 14,8 бала, див. табл. 1), проте переходу в іншу групу 
держав не відбулося.  

Наведені дані дають підстави виділити такі особливості розвитку Греції: 
1) біженці й переміщені особи не становили загрози безпеці Греції, незважаючи на її 
географічне положення, аж до 2014 р., коли ситуація різко змінилася (погіршення на 
3,6 бали) внаслідок загострення військово-політичного протистояння у Сирії, 
окремих країнах Африки; 2) поступально вплинуло на зниження позиції Греції серед 
інших країн світу погіршення економічної ситуації (на 3,5 бали), поки-що тенденція є 
незмінною; 3) суб-індекси легітимності держави, функціонування апарату безпеки, 
фракціоналізації еліт, зовнішньої інтервенції погіршилися на 2,2–2,4 бали, причому 
перші три з них відображають внутрішньополітичну ситуацію у Греції, тоді як 
останній має переважно соціально-економічний зміст (фінансова допомога для 
подолання наслідків економічної кризи); 4) найбільшу тривогу (оцінено як «слабкі») 
зараз викликають економіка, легітимність держави та зовнішня інтервенція; 
5) незважаючи на незначне погіршення, суб-індекси надання громадських послуг та 
забезпечення прав людини й верховенства права зараз мають оцінку «добре»; 
6) демографічні характеристики, міграційний рух і відтік мізків, нерівномірний 
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економічний розвиток за десятилітній період покращилися (на 1,1–2,0 бали) й зараз 
теж мають оцінку «добре». 

Таблиця 1 
Динаміка значення індексу вразливості  

Греції й України в 2006–2016 рр.* 
 

Складники індексу  
вразливості держави 

Греція Україна 

2006 р. 2016 р. 2006 р. 2016 р. 

Разом 41,1 55,9 72,9 75,5 

Демографічний тиск 5,0 3,9 7,0 4,4 

Біженці 1,4 5,0 3,8 4,3 

Міжгрупове протистояння 3,5 5,1 7,2 6,9 

Міграційний відтік 5,5 3,5 7,5 5,4 

Нерівномірний економічний розвиток 5,0 3,9 7,0 4,4 

Економіка 3,5 7,0 4,5 7,0 

Легітимність держави 4,0 6,2 7,0 8,4 

Громадські послуги 3,0 4,0 5,5 3,9 

Права людини й верховенство права 3,0 3,2 5,9 6,2 

Функціонування системи безпеки 2,0 4,2 3,0 7,8 

Фракціоналізація еліт 1,5 3,8 7,5 8,0 

Зовнішня інтервенція  3,7 6,1 7,0 8,8 
* Складено за: [4]. 
 
Висновки. Огляд індикаторів урядування Світового банку дає підстави зробити 

узагальнення про погіршення внутрішньополітичної ситуації в Греції. За 
індикаторами урядування позиція Греції – переважно остання серед країн ЄС, 
близька до постсоціалістичних країн-членів цього інтеграційного утворення. 
Детальнішу й різноманітнішу характеристику місця країни на карті світу (політичній 
та соціально-економічній) містить індекс вразливості держав. Соціальні суб-індекси 
Греції демонструють покращання, тоді як економічні й політичні – переважно 
погіршення. Зниження ефективності функціонування політичної системи 
відзначається ще з 2002 р., а в період економічної кризи воно ще посилилося. 
Економічна й політична вразливість країни взаємно посилюються, що визначає 
низхідну позицію Греції на карті світу.  
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Здійснено просторовий аналіз поширення субнаціональних анклавних територій на 

найвищому просторовому рівні адміністративно-територіального поділу усіх країн Африки. 
Виділено три групи африканських країн за ступенем анклавності/ексклавності їхніх 
державних територій. 
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Lazhnik V. Y. Features of Spatial Localization Subnational Enclaves and Exclaves in 

the Countries of Africa. The spatial analysis of the subnational enclave territories’ spread at the 
highest level of the spatial administrative and territorial division of African countries is made. 
Three groups of African countries have been determined according to their national territories 
enclave/exclave degree. 

Key words: enclave, enclave degree, administrative and territorial unit, exclave, country, 
subnational. 

 
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку країнознавчої 

науки важливого значення набувають дослідження, спрямовані на виявлення 
особливостей розвитку й просторової диференціації своєрідних просторових 
політико-географічних феноменів та об’єктів. Серед таких об’єктів особливе місце 
займають анклавні й ексклавні території. Анклави й ексклави часто відіграють роль 
стратегічних форпостів, важливих економічних баз, опорних і вузлових пунктів на 
важливих шляхах сполучення, проте вони вразливі з військового погляду, економічні 
й транспортні зв’язки можуть бути перекриті або утруднені сусідніми територіями. З 
погляду політико-географічного країнознавства вони потребують детальнішого 
вивчення, оскільки бувають різних видів і мають свої особливості поширення й 
функціонування. У вітчизняній країнознавчій науці й політичній географії цим 
просторовим феноменам приділена поки що незначна увага. Більшою мірою 
розглядаються держави-анклави та міждержавні анклави й ексклави, проте 
субнаціональні анклави як окремий вид анклавних територій та їх поширеність у 
різних регіонах і країнах світу в українській науковій літературі практично не 
аналізуються. 

Мета нашого дослідження – виявити особливості просторової локалізації 
субнаціональних анклавів й ексклавів найвищого ієрархічного порядку в країнах 
Африки. Основні завдання дослідження – встановити наявність внутрішніх 
(субнаціональних) анклавів й ексклавів у країнах Африки й розглянути особливості 
їх поширення в окремих країнах Африканського континенту. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. У сучасній географії, геополітиці та країнознавстві поняття «анклав 
(енклав)» й «ексклав» широко використовуються для характеристики відособлених 
частин окремих країн, відділених від їх основної території територією іншої (інших) 
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країн, й, які характеризуються специфічним географічним положенням у політико-
географічному просторі. В країнознавстві під анклавом розуміють територію країни 
або її частину, повністю оточену територією іншої держави, тоді як ексклав – це 
частина території держави, оточена чужими територіями відносно території своєї 
держави. Якщо такі території мають вихід до морів, їх називають напіванклавами 
або напівексклавами. Вчені класифікують анклавні й ексклавні території за різними 
ознаками, виходячи з доцільності розгляду на різних просторових рівнях аналізу            
[1; 2; 7 та ін.]. Анклави й ексклави можуть бути й зовнішніми, й внутрішніми відносно 
конкретної країни. Зовнішні (міждержавні або міжнародні) анклави/ексклави, 
зазвичай, оточені чи відділені від материнської держави територіями іноземних 
держав, а внутрішні (адміністративні або субнаціональні) – це адміністративно-
територіальні одиниці (АТО) своєї ж країни, оточені територією іншої АТО або 
відділені від основної частини АТО, до складу якої вони входять, територією однієї 
або декількох інших АТО. Відмінні риси різних типів анклавних й ексклавних  
територій докладно відображено в працях Є. Ю. Винокурова [1], Ю. Д. Рожкова-
Юр’євського [7] та інших учених.  

Субнаціональний або внутрішній (адміністративний) анклав – це несуверенна 
територія певної держави, яка адміністративно входить до складу розміщеної за її 
межами певної «материнської» адміністративно-територіальної одиниці (АТО). При 
цьому з позиції адміністративного центру й «материнської» АТО така територія буде 
ексклавом, а з погляду оточуючих АТО – анклавом. Виділяють два основних типи 
субнаціональних (внутрішніх або адміністративних) анклавів/ексклавів – повні та 
чисті. Повні анклави – це адміністративні суб’єкти, які розміщені всередині інших 
АТО того ж самого просторового (ієрархічного) рівня. Такі субнаціональні анклави за 
аналогією подібні до держав-анклавів (Ватикан, Сан-Марино, Лесото) на 
міжнародному рівні. Другим типом субнаціональних анклавів/ексклавів є анклавні 
території, відділені від основної частини «материнської» АТО територією декількох 
адміністративних одиниць або морем (частково або повністю). Такі анклавні 
території є одиницями адміністративно-територіального поділу (АТП) переважно 
другого або більш низького просторового (ієрархічного) рівня й їх доцільно називати 
чистими адміністративними анклавами/ексклавами. Прикладом таких адміністративних 
анклавів є території, які є невеликими частинами АТО, що відокремлені від своєї 
головної частини територією іншої АТО або «вписані» в територію іншої АТО. Такі 
анклави/ексклави можуть бути двох підтипів – неприбережний і прибережний анклав 
першого або іншого ієрархічного рівня.  

Так, російський учений Ю. Д. Рожков-Юрьєвський пропонує класифікувати всі 
типи внутрішніх (субнаціональних або адміністративних) анклавів й ексклавів за 
просторовими рівнями системи адміністративно-територіального поділу (АТП) 
країни: від першого (найвищого) до найбільш низького [7]. Субнаціональні 
анклави/ексклави можна також класифікувати за розмірами території, чисельністю 
населення, віддаленістю від «материнської» АТО та іншими ознаками. Більш точні 
класифікації субнаціональних анклавів, як зазначає Є. Ю. Винокуров [1], доцільні 
для їх розрізнення на рівні округу/общини чи на рівні муніципалітету/провінції/штату.  

У країнах світу нині існує велика кількість субнаціональних анклавів на різних 
просторових рівнях систем їхнього АТП, особливо в країнах із домінуванням 
гірського рельєфу та складною політичною історією формування території країни й 
системи їхнього адміністративно-територіального поділу (АТП). Зокрема, в деяких 
наших працях розглянуто основні особливості просторової локалізації 
субнаціональних анклавних територій першого (найвищого) ієрархічного порядку та 
їх поширеність у  країнах Європи й Азії [3; 4].  

У цій публікації головна увага нами зосереджена на аналізі поширеності 
субнаціональних (внутрішніх) анклавів й ексклавів у країнах Африки, що є 
продовженням низки публікацій про географію субнаціональних (внутрішніх) 
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анклавних територій у країнах різних континентів світу [3; 4; 5]. Для розгляду взято 
найвищий просторовий рівень ієрархії АТО країн Африканського континенту. Для 
субнаціональних анклавів/ексклавів країн Африки характерна просторова 
малопоширеність й територіальна обмеженість (невелика територія), порівняно 
мала чисельність населення, малопотужний природно-ресурсний потенціал, 
обмежені можливості для розвитку сільськогосподарського виробництва, специфіка 
етнічного складу населення тощо.  

Просторовий країнознавчий аналіз наявності субнаціональних (внутрішніх) 
анклавів/ексклавів найвищого (першого) просторового рівня в країнах Африки нами 
здійснено з використанням доступних картографічних матеріалів політико-
адміністративного змісту й різноманітних інформаційних джерел. Для просторового 
аналізу бралися лише АТО найвищого регіонального рівня (макрорегіони) країн 
континенту – регіони, області, провінції, штати, округи тощо, у тому числі й АТО, де 
існують напіванклавні території, котрі на суші оточені територією однієї 
адміністративно-територіальної одиниці, проте мають прямий вихід до морських 
кордонів держави (прибережні напіванклави). У результаті проведеного аналізу 
виявлено, що субнаціональні (внутрішні) анклави/ексклави найвищого (першого) 
просторового рівня існують у 14 із 59 країн і територій Африки. Це значно менше, 
ніж у 25 країнах Азії [4] та 16 країнах Європи [3]. Також на території  Африканського 
континенту розміщені автономні міста Іспанії – Сеута й Мелілья, які є міжнародними 
напіванклавами. Кількість субнаціональних анклавних/ексклавних територій була 
основним критерієм віднесення окремих держав і залежних територій до трьох груп 
країн за ступенем анклавності/ексклавності їхньої державної території.  

Перша група – це країни й залежні території, де відсутні анклавні території 
першого просторового рівня. До цієї групи належить 40 суверенних держав, чотири 
залежні території (Майотта, Реюньйон, Французькі Південні і Антарктичні території, 
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья), а також окупована Марокко 
територія Західної Сахари. Ця група країн і територій складає загалом 76,3 % від 
усіх країн Африки. Серед них такі суверенні держави, як Алжир, Єгипет, Лівія, 
Нігерія, Судан, Кенія, Замбія, демократична Республіка Конго та ін. Більшість із них 
малі за розмірами державної території країни й із невеликою кількістю АТО першого 
порядку, проте на інших ієрархічних рівнях АТП цих країн зустрічаються окремі 
випадки наявності анклавних територій (наприклад,  у Того та інших країнах).    

До цієї групи нами віднесено також такі держави, як Малаві й ПАР. Ці дві 
держави не мають у своєму складі субнаціональних ексклавів на найвищому 
ієрархічному рівні АТП, проте у них є міждержавні ексклавні й анклавні території, що 
значно посилює ступінь анклавності їхніх державних територій. Так, Малаві має у 
своєму складі міждержавний ексклав ‒ провінцію (округ) Лікома, площею 18 км2. 
Територія провінції займає два острови в озері Малаві (Ньяса) ‒ Лікома й Чісумулу. 
Обидва острови розміщені в оточенні територіальних вод Мозамбіку, утворюючи 
таким чином округ із двох міжнародних ексклавів Малаві [10]. Південно-Африканська 
Республіка виділяється тим, що вона повністю оточує територію гірської держави-
анклаву Лесото [6; 11].   

До другої групи віднесено 14 країн, які мають у своєму складі по одному 
субнаціональному (внутрішньому) ексклаву першого ієрархічного рівня АТП. Це 
найбільш чисельна група країн континенту за ступенем анклавності/ексклавності 
території на першому (регіональному) ієрархічному рівні АТП. На відміну від 
більшості країн світу, в Африці, зазвичай, ексклавними й напівексклавними 
територіями є переважно АТО, створені навколо столиць держав. Так, у таких 
внутріконтинентальних державах, як Малі, Нігер й Зімбабве, повними 
субнаціональними ексклавами є столиці Бамако, Ніамей і Хараре. 

Столиця Малі Бамако виділена в особливу адміністративну одиницю – 
дистрикт Бамако, який повністю оточений територією області Кулікоро. Столиця 
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Нігеру Ніамей виділена в окремий столичний округ, який оточений повністю 
територією регіону Тіллабері, а столиця Зімбабве Хараре з навколишньою 
місцевістю виділена в окрему провінцію, яку оточує провінція Східний Машоналенд.  

Напівексклавними територіями є також столиці Гвінеї, Сенегалу, Гамбії, 
Джібуті, Мозамбіку, Мавританії й Анголи, які розміщені на узбережжі Атлантичного й 
Індійського океанів і виділені в окремі адміністративні одиниці. Вони є 
субнаціональними прибережними напівексклавними/напіванклавними територіями 
першого ієрархічного рівня, вписаними в територію однієї з АТО відповідної країни.  

Серед країн другої групи особливо виділяється Ангола, яка має у своєму 
складі, окрім субнаціонального напівексклаву (провінція Луанда), ще й 
міждержавний ексклав – провінцію Кабінда, яка відіграє важливу роль в 
економічному розвитку країни через наявність запасів нафти. Вона відділена від 
Анголи вузьким просторовим «коридором» території Демократичної Республіки 
Конго в гирлі р. Конго. У виникненні цієї ексклавної ангольської території головну 
роль відіграв історичний фактор, оскільки в 1885–1920 рр. ця територія була 
окремою португальською колонією під назвою Португальське Конго. У 1920 р. після 
адміністративно-територіальної реформи, за умовами якої Португальське Конго 
втратило статус окремої колонії, воно стало однією з провінцій іншої португальської 
колонії Португальська Західна Африка (нині ‒ Ангола). Відносно цієї колонії, а тепер 
суверенної Анголи, як й стосовно самої Португалії, як колишньої метрополії, ця 
територія є міжнародним напівексклавом [9].  

У таких трьох країнах, як Марокко, Танзанія й Республіка Конго (столиця 
Браззавіль), напівексклавними прибережними територіями є найбільші економічні 
центри й порти цих країн ‒ Касабланка, Дар-ес-Салам і Пуент-Нуар. Марокканська 
адміністративна область Велика Касабланка є найбільшим субнаціональним 
ексклавом в Африці. Його площа становить 1615 км2. Водночас конголезький 
департамент Пуент-Нуар є найменшим ексклавом серед анклавних територій у цій 
групі країн.  

У Марокко, окрім субнаціонального напівексклаву Велика Касабланка, на 
північному узбережжі розміщені також два невеликі міжнародні напіванклави – 
іспанські автономні міста Сеута й Мелілья, на які претендує Марокко [11]. Окрім цих 
двох напівексклавів, на середземноморському узбережжі Марокко розміщений 
невеликий скелястий півострів (раніше острів) Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера 
(площа 0,019 км2), який є напівексклавом на узбережжі Марокко й іспанською 
суверенною територією. На Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера дислокується невеликий 
іспанський військовий гарнізон, цивільне населення там відсутнє. Марокко вважає 
цей півострів своїм. Також поблизу марокканського узбережжя розміщені острови 
Чафарінас (три вулканічні острови загальною площею 0,525 км2), острови Пеньон-
де-Альхусемас (три острови площею 0,046 км2) й скелястий острівець Перехіль 
(площа 0,15 км2) у Гібралтаській протоці за 200 м від марокканського узбережжя, які 
є іспанськими суверенними територіями й анклавами в оточенні територіальних вод 
Марокко. На ці групи островів  й острів Перехіль претендує також Марокко. Отже, 
Марокко виділяється найвищим рівнем міжнародної анклавності державної 
території.   

До третьої групи країн віднесено лише одну країну ‒ Ефіопію, яка має                   
4 субнаціональні ексклавні території на першому ієрархічному рівні АТП. Такими 
територіями є території міст Аддис-Абеба й Харар із ближніми околицями, які 
адміністративно прирівняні до регіонів (штатів) Ефіопії й оточені територією штату 
Оромія. Два інші субнаціональні ексклави адміністративно відносяться до регіону 
(штату) Бенішангуль-Гумуз, оскільки вони оточені територією регіону Оромія й є 
гірськими територіями на Ефіопському нагір’ї. Вони складаються з общин, які 
адміністративно входять до складу вореди (округу) Белу-Йєгонфой зони Камаші [8]. 
Окрім того, на другому ієрархічному рівні в Ефіопії існує ще п’ять субнаціональних 
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ексклавних територій [11]. Також Ефіопія разом із Джібуті мають кожна по одному 
пене-ексклаву на острові поблизу мису Алеілоу на озері Аббе. Західна частина 
острова належить Ефіопії, а східна – Джібуті [11]. Отже, Ефіопія серед 
африканських країн має найвищий рівень субнаціональної ексклавності державної 
території, що зумовлено здебільшого гірським рельєфом країни.  

Висновки. Отже, в країнах Африки, на відміну від інших регіонів світу, ступінь 
субнаціональної анклавності територій є низьким. Кількість країн, у яких існують 
субнаціональні анклавні й ексклавні АТО на найвищому ієрархічному рівні, є 
незначною. Субнаціональні анклави й ексклави за розмірами території є переважно 
невеликими й більшість із них утворені на базі столичних центрів. Це зумовлено 
особливостями сучасного АТП, успадкованого переважно від колоніального 
минулого, й меншим впливом фізико-географічних факторів через  відсутність 
значних орографічних контрастів на територіях окремих країн. Перспективи 
подальших досліджень пов’язані з детальнішим аналізом просторової локалізації 
субнаціональних анклавів на нижчих просторових рівнях в окремих країнах   
Африки.   
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Особливості президентських виборів у США 
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Досліджено особливості процедури обрання президента в сучасних США. Визначено 

причини, що зумовили формування складної двоступеневої системи обрання глави 
держави. Виділені сильні та слабкі сторони цієї системи.  

Ключові слова: двоступенева система непрямих виборів, колегія виборців, 
праймеріз, кандидати. 

 
Morenchuk A. A. Characteristics of the Presidential Elections in USA. The features of 

proceeding the new president on elections in the newest USA is being studied. Causes of forming 
complicated two-tier system of electing head of state is being identified. Strong and weak points 
of this system is being highlighted.  

Key words: two-tier system of indirect elections, the board of voters, primaries, candidates. 

 
Актуальність теми дослідження. Перед сучасною Україною надзвичайно 

гостро стоїть питання щодо реформування її політичної системи, тому вивчення 
досвіду інших країн стає важливою науковою задачею. Великий інтерес при цьому 
представляють США, де практика обрання президента має низку особливостей. 
Нещодавні вибори підживили загальну цікавість і засвідчили низку специфічних рис, 
притаманних для американської практики виборів. 

Метою наукового дослідження є вивчення досвіду функціонування системи 
обрання глави держави в сучасних США. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань: 
‒ дослідити особливості процедури обрання президента в сучасних США; 
‒ визначитио причини, що зумовили формування складної кількаступеневої 

системи обрання глави держави; 
‒ виділити сильні та слабкі сторони цієї системи. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Вибори президента США привертають пильну увагу. Це пов’язано з 
тим, що ця країна займає провідне місце у світовій системі міжнародних відносин. 
Крім того, президент тут є вищою посадовою особою, а також главою виконавчої 
влади, а процедура його обрання суттєво відрізняється від загальної світової 
практики. 

Президентом США може бути обраний громадянин цієї країни за народженням, 
який досягнув 35 років, володіє виборчим правом і прожив у країні не менше                   
14 років.  

Одна й та ж особа не може бути президентом США більше двох термінів. Ця 
норма встановлена XXII поправкою до конституції в 1951 р після того, як                         
Ф. Рузвельт став президентом США четвертий раз і помер на своєму посту. До     
1951 р. жоден (окрім Ф. Рузвельта) президент не зумів домогтися свого обрання 
більше, ніж на два терміни. 

Президент США обирається на чотирьохрічний термін шляхом двоступеневих 
непрямих виборів. Сам виборчий процес організовують партії, а безпосереднє 
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голосування – місцева влада. Отже, в різних місцевостях США й оснащення різне, й 
процедури, й навіть виборчі закони. Суперечки вирішують у судах. 

Спочатку відбуваються партійні вибори або праймеріз. Навесні року 
президентських виборів члени обох партій – Демократичної та Республіканської – 
визначаються між собою, хто буде їх представляти на президентських виборах. 

Починаючи з 1852 р., кожен президент США був членом однієї з двох головних 
партій: республіканців або демократів. Демократи зазвичай підтримують ідею 
збільшення податків із метою розширення фінансування урядових соціальних 
програм. Республіканці, на загал, воліють нижчі податки та скорочення 
бюрократичного апарату. Але є низка інших менших партій: Лібертеріанська, 
Конституційна, Соціалістична, або Партія зелених. Кандидат також може бути 
незалежним – не пов’язаним із жодною партією. Треті партії невеликі за 
чисельністю. Але вони можуть вплинути на президентські вибори, відбираючи 
голоси від двох кандидатів з основних партій. Це інколи може бути вирішальним 
фактором у президентських перегонах. 

Процес виборів можна розбити на три етапи: 1) відбір кандидата, коли 
політичні партії вирішують, кого слід висунути як свого представника й на чию 
користь слід організовувати виборчу кампанію; 2) номінація, коли влада вирішує, які 
прізвища будуть фігурувати у виборчих бюлетенях; 3) власне вибори, коли 
виборець повинен віддати свій голос одному з кандидатів. 

На думку багатьох політологів, першорядне значення має відбір кандидата. У 
США, як і в будь-якій демократичній державі, процес звуження кола претендентів 
здійснюють передусім політичні партії. Кожна з них відбирає своїх кандидатів, 
повідомляє їхні прізвища у виборчі комісії, а ті вносять їх у бюлетені для 
голосування.  

З урахуванням того яка велика роль відбору кандидатів на демократичних 
виборах, важливо підкреслити, що Сполучені Штати – це єдина у світі держава, яка 
здійснює більшу частину цих номінацій на прямих первинних виборах. Майже в усіх 
демократичних країнах кандидати відбираються партійними лідерами або 
невеликими групами партійних активістів. Лише в декількох країнах – Бельгії, 
Німеччини, Норвегії та Фінляндії – існує практика, що нагадує первинні вибори, але, 
по-суті справи, такою не є: там кандидати відбираються таємним голосуванням 
членів партії певного округу. Отже, всюди, за винятком США, кандидатів відбирають 
кілька сотень або в кращому випадку кілька тисяч – партійних функціонерів [1]. 

У Сполучених Штатах висування кандидатур на високі виборні посади 
проводиться під час прямих первинних виборів (праймеріз), тобто номінація лідерів 
відбувається шляхом безпосереднього волевиявлення громадян під контролем 
держави, а не на з’їздах партійної верхівки. Більше того (й це основна відмінність 
між американською системою первинних (попередніх) виборів й її європейським 
аналогом), закони держави, а не прийняті в тій чи іншій партії правила визначають, 
хто може бути допущений до цих виборів.  

Прямі попередні вибори в США роблять процес відбору кандидатів набагато 
більш відкритим і дозволяють брати участь в ньому набагато більшій кількості 
людей, ніж в інших країнах світу [1]. 

Часто статистичні дані показують низьку виборчу активність американців. Але 
це пов’язано з тим, що в США, на відміну від інших країн світу, де реєстрація не 
вимагає від виборців ніяких зусиль, оскільки державні органи беруть ініціативу на 
себе й самі забезпечують те, що практично всі громадяни, що володіють виборчим 
правом, виявляються в списках, в Сполучених Штатах існує інший порядок: кожний 
штат регулює процедуру реєстрації й тому багато потенційних виборців повинні 
прикласти певні зусилля для того, щоб їх внесли у виборчі списки. Ні один чиновник 
не стане це робити за них. Більше того, в більшості демократичних країн 
громадянин, змінюючи місце проживання, автоматично вибуває з попередніх списків 
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і так само автоматично потрапляє в нові, не прикладаючи до цього ніяких зусиль. 
Водночас американець переїжджаючи з одного штату в інший, вибуває зі списків, а 
в нові не вноситься. Тому слід розуміти що частка тих, хто бере участь у виборах до 
кількості повнолітніх жителів США (у т. ч. негромадян, які часто потрапляють до 
статистики) є відносно невисокою – десь на рівні 50 %. Водночас відсоток 
зареєстрованих виборців, які беруть участь у виборах в США, зазвичай, високий – 
на рівні 90 % [1]. 

У 1993 р. конгрес прийняв закон, який отримав назву «Motor Voter» і був 
покликаний спростити порядок реєстрації й, відповідно. сприяти підвищенню 
виборчої активності громадян. Нове законодавство вимагає, щоб уряди штатів 
реєстрували виборців одночасно з отриманням ним водійських прав, щоб 
зареєструватися можна було по пошті й щоб бланки реєстрації можна було 
отримувати в відомствах, що відповідають за соціальний захист і т. п. [1].  

Кандидати приїжджають в усі ключові штати, де проходить голосування, для 
зустрічей із виборцями, а також беруть участь у численних телевізійних дебатах.  

Рідко який кандидат вступає у виборчу боротьбу, маючи готовий бюджет. Гроші 
збираються під час перегонів. Напряму або через Комітет політичної активності 
(КПА) виборці надсилають пожертви тим кандидатам, яких вони підтримують, та які, 
на їхню думку, можуть перемогти, про що й свідчать результати в перших штатах. 
КПА мають суттєві обмеження щодо того, хто може жертвувати, й на яку суму (не 
більше 5000 дол. із людини). 

У 2012 р. Верховний суд США ухвалив рішення, яке відкрило дорогу для 
суттєвих пожертв від корпорацій та організацій. У рішенні, яке більше відоме як 
Citizen United, суд погодився з позивачем, що «корпорації теж люди», як колись 
сказав кандидат у президенти Мітт Ромні, а значить їхні права теж захищені 
Першою поправкою Конституції про свободу слова. Супер-КПА (Super PAC) мають 
діяти окремо від штабів кандидатів, але можуть як агітувати за свого кандидата, так 
і здійснювати атаки в медіа на його опонентів. І тут вже йдеться про величезні суми. 
Під час минулих виборів супер-КПА витратили понад 600 мільйонів доларів. Окрім 
прихильності виборців та фінансів, кандидати також змагаються за так звані 
ендоусменти, або схвалення від високопосадовців з їхньої партії, релігійних лідерів, 
просто відомих людей чи впливових медіа [2]. 

Висновки щодо того, хто найімовірніше стане кандидатом від Демократичної та 
Республіканської партій, можна робити після 1 березня, коли в так званий супер-
вівторок голосують одночасно 13 штатів. 

Перемога на праймеріз в кожному штаті за допомогою складної формули 
перераховується у кількість делегатів, які будуть вирішувати, хто саме буде 
представляти партію на президентських виборах під час партійних зборів. Обирають 
американці не безпосередньо президента, а виборців так званої Колегії виборців.  

Під час виборів формується особливий орган – Колегія виборців (вибірників), 
яка потім обирає президента. Кожен штат у колегію обирає стільки виборців, скільки 
від нього в сумі обирається сенаторів і представників у Конгресі. Відповідно, число 
виборців від кожного штату відрізняється. Аляска, Род-Айленд обирають найменше 
число виборців – по 3 (кожний із цих штатів представлений у Конгресі двома 
сенаторами й одним представником), штат Арканзас – 6 (2+4), Техас – 32 (2+30). 
Найбільше число обирає Каліфорнія – 54 (2+52) [4]. 

Кожна партія в окремому штаті висуває єдиний список виборців. Голосування 
йде за список загалом. Якщо партія набирає відносну більшість голосів у межах 
одного штату, в колегію виборців обирається весь її список. 

Для обрання президентом необхідно набрати 270 голосів виборців або більше, 
тобто більше половини від їх загального числа. Наприклад, для цього достатньо 
перемогти всього в 11 (з 50) найбільших штатах або в 40 дрібних і середніх 
штатах [4]. 



 87  

Якщо жоден кандидат не набере більшості голосів колегії виборців, президента 
з трьох кращих за результатами виборів кандидатів обирає Палата представників 
Конгресу, а віце-президента – Сенат. Палата представників двічі вирішувала долю 
президентських виборів – у 1800 й 1824 рр. До призначення віце-президента 
Сенатом справа доходила лише одного разу – у 1836 р. [3]. 

У парі з президентом обирається й віце-президент. Він повинен відповідати 
тим самим вимогам, що й кандидат у президенти. Віце-президент головує в Сенаті й 
допомагає президенту в його діяльності. У разі смерті або відставки президента 
віце-президент стає президентом до закінчення поточного чотирьохрічного терміну. 
Якщо став вакантним пост віце-президента, нового віце-президента призначає 
президент, після чого його затверджують обидві палати Конгресу більшістю голосів. 

Вибори президента США проходять у чітко визначений термін: перший вівторок 
листопада, крім 1 листопада, а вступ на посаду відбувається – 20 січня наступного 
року. На перших 15 президентських виборах штати самі вибирали собі для них дати. 
Однак поліпшення засобів зв’язку, зокрема поява телеграфу, викликало 
побоювання, що штати, де вибори відбуватимуться раніше впливатимуть своїми 
рішеннями на виборців, що голосуватимуть пізніше. Тому Конгрес у 1848 р. 
призначив дату на всі штати.  

Місяць і день були вибрані не випадково. Вибір листопада як місяця, на який 
припадають президентські вибори, пов’язаний із тим, що на той час, середину ХІХ 
ст., більшість американців були фермерами. У листопаді якраз закінчувався збір 
врожаю, а зимова негода ще була попереду. Щодо вівторка, то це пояснюється тим, 
що дороги тоді були поганими, а в деяких місцинах були зовсім відсутніми й для 
того, щоб дістатися до виборчої дільниці інколи потрібно було потратити цілий день. 
Конгрес не хотів примушувати виборців подорожувати в неділю, важливий день для 
християн. Тому, понеділок було обрано днем виїзду для виборців, а вівторок – 
голосування.  

Система непрямих виборів через свою складність й заплутаність може 
спотворити волевиявлення народу. Таке в історії США траплялося вже кілька разів. 
У 1876 р. перемогу на прямих виборах здобув демократ С. Тілден, але за 
результатами непрямих виборів президентом став республіканець Р. Хейс. У                
2000 р. на прямих виборах перемогу отримав А. Гор, який випередив Дж. У. Буша-
молодшого більше, ніж на півмільйона голосів по країні. Однак перемога                         
Дж. У. Буша в штаті Флорида з перевагою в 537 голосів дала йому всі 6 мільйонів 
голосів Флориди (включаючи близько 3 млн голосів, поданих за А. Гора). В 
результаті голосів усіх 25 вибірників від Флориди, які дісталися Дж. У. Бушу, він 
отримав 271 виборщиків по країні проти 267 у А. Гора. Протест команди А. Гора, яка 
звинуватила губернатора Флориди Джеба Буша (брата Дж. У. Буша) й виборчу 
комісію штату в необґрунтованому «бракуванні» близько 19 000 бюлетенів, поданих 
у Флориді за А. Гора (що й дало Бушу перевагу в 537 голосів і всі голоси Флориди), 
був відхилений спочатку Верховним судом Флориди, потім – Верховним судом США, 
сім із дев’яти членів якого були призначені при республіканцях. Перерахунок 
голосів, поданих за А. Гора у Флориді, що проводився з метою виявлення 
«неврахованих» бюлетенів, був припинений. Дж. У. Буш був оголошений                        
43-м президентом США [4]. 

Ця незвичайна виборча система була створена в XVIII ст. авторами 
американської Конституції й стала компромісом між прихильниками прямого 
всенародного голосування й тими, хто хотів, щоб президента обирали законодавчі 
органи штатів. Тоді ще не з’явилися політичні партії й деякі батьки-засновники США 
побоювалися, що при прямому голосуванні буде величезна кількість претендентів 
на посаду президента. 

У 1960-ті рр. в США розглядалося питання про заміну системи непрямих 
виборів на прямі вибори, за зразком загальнопоширеної практики. Однак, ця 
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реформа не мала перспективи. Для внесення змін до конституції США необхідна 
ратифікація поправки парламентами 3/4 штатів. Дрібні й середні штати, яких 
більшість (39 із 50), виступили проти цієї поправки, оскільки в разі її прийняття 
кандидати в президенти не боротимуться за кожен штат, припинять обіцяти що-
небудь конкретним невеликим штатам, а зосередять свої зусилля тільки в десяти 
великих штатах. У результаті середні й дрібні штати втратять вплив на процес 
виборів президента, а вони цього не бажають. Перейти на пряму систему виборів у 
2001 р. також обіцяв і Дж. У. Буш. Однак через «наджорсткість» конституції США 
домогтися заміни системи виборів президента, яка існує вже понад 200 років, 
практично неможливо, й ця архаїчна система швидше за все буде діяти ще 
тривалий час. 

Висновки. Таким чином процедура обрання президента США має низку 
унікальних особливостей. Значною мірою це зумовлено тим, що політична система 
країни формувалась в кінці XVIII – середині ХІХ ст. й накопиченого досвіду 
функціонування демократичних республік із федеративним типом устрою було дуже 
мало. Водночас «жорсткий» характер конституції США заважає її реформувати й 
вносити радикальні зміни. Незважаючиь на те, що обрання глави держави 
здійснюється опосередковано через колегію виборців, процедура не обмежує 
демократію, так як загальна маса виборців відіграє ключову роль при визначенні 
кандидатів на пост президента країни. Крім того, ця система загалом позитивно 
сприймається невеликими за кількістю населення штатами, так як дає змогу 
зберегти роль у політичному процесі й заставляє систематично звертати увагу 
кандидатів на пост президента на проблеми розвитку окремих штатів. 
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В умовах сучасної глобальної взаємозалежності країн порушення окремими із 

них існуючих правил взаємодії, співпраці та співіснування супроводжується 
застосуванням міжнародних економічних санкцій.  Визначення їх справжніх причин, 
критеріїв та оцінки ефективності передбачає дослідження природи санкцій, їх видів 
та міжнародного досвіду застосування. 

В економічній літературі термін «санкція» (лат. sanctio ‒ непорушна постанова) 
визначається як:  1) захід примусового впливу, що застосовується до порушників 
порядку здійснення господарсько-фінансової діяльності й є для них результатом 
певних негативних наслідків; 2) санкції поділяються на договірні, банківські, 
фінансові та ін. [1, с. 277].  

У міжнародному праві санкції є засобом, за допомогою якого відновлюють 
порушені права та домагаються відшкодування завданих збитків. Метою санкцій є 
відновлення функціонуючого механізму міжнародно-правового регулювання,  тому  
вони можуть застосовуватися лише у відповідь на здійснені правопорушення (у 
цьому їх відмінність від неправомірного застосування сили в міжнародних 
відносинах і правомірних превентивних примусових заходів) [2]. 

Санкції міжнародного рівня історично базуються на досвіді їх застосування у 
національних економіках і мають при цьому певні особливості змісту, механізму дії та 
використання. Багатоаспектність причин та наслідків санкцій спричиняє серед 
дослідників різні трактування їх змісту та цілей. Так, Б. Картер вважає, що економічні 
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санкції можуть бути визначені як примусові заходи економічного характеру, що 
реалізуються державами з метою зміни політики чи демонстрації позиції щодо країни-
об’єкта цих дій [4]. Р. Хаасс стверджує, що міжнародні санкції діють через механізм 
контролю доступу на ринок або виконання торговельних угод і мають політичні 
цілі [7]. Д. Болдуін не повною мірою погоджується з підходом Р. Хаасса й  зазначає, 
що термін «економічні санкції» має різні інтерпретації, тому застосування цього 
інструменту стає можливим для досягнення як економічних, так і політичних цілей [3].  

Н. Ріпсман та ін. під міжнародними економічними санкціями розуміють 
примусову зовнішню політику, що передбачає розрив економічних зв’язків з іншою 
країною з метою: 1) змусити цільову державу змінити свою поведінку на міжнародній 
арені; 2) акумулювати тиск населення на уряд, що врешті-решт призведе до зміни 
його політичної лінії; 3) спровокувати незадоволення або повстання, що призведе 
до перевороту в цільовій країні та приходу до влади нової еліти/опозиції, лояльної 
до зовнішньополітичних інтересів держави-санкціонера [8].  

Окремим питанням у визначенні економічних санкцій як інструмента зовнішньої 
політики держав є доцільність віднесення економічних стимулів чи заохочень до 
міжнародних санкцій: зняття покарання є винагородою; скасування нагороди – 
покаранням. Зокрема, Д. Болдуін відносить економічні стимули до одного із видів 
міжнародних санкцій, виокремлюючи позитивні та негативні санкції [3]. За такого 
підходу пропозиція іноземної допомоги буде позитивною економічною санкцією. 
Однак переважна більшість науковців виступає прихильниками розуміння суті 
санкцій як покарання за неправомірну, загрозливу для міжнародної безпеки 
діяльність цільової держави.  

У міжнародній політичній науці визначають три категорії економічних санкцій у 
порядку зменшення  економічної шкоди від їх застосування:  

1. Інструментальні санкції – заходи покликані запобігти отриманню цільовою 
країною конкретного товару або фінансового капіталу. Після Другої світової війни 
ембарго країн західного світу на трансфер високих технології соціалістичним 
державам демонстрували військові цілі. За часів «холодної війни» Координаційний 
комітет по контролю над експортом (КОКОМ), неформальне об’єднання західних 
країн, був створений для контролю за експортом технологій подвійного 
призначення, які могли бути використані для зміцнення військового потенціалу 
соціалістичних країн [5].  

2. Каральні санкції ‒ заходи, що передбачають економічне покарання цільової 
держави за неприйнятну зовнішньополітичну/внутрішньополітичну політику. Такі 
санкції не повністю перекривають цільовій країні доступ до товарів або капіталу, але 
можуть завдавати значних економічних збитків. Наприклад, обмеження з боку США, 
уведені в 1981‒1982 рр. на нові кредити, експорт високих технологій, 
преференційний режим торгівлі з Польщею були покликані «покарати» владу цієї 
країни за стримування діяльності руху «Солідарність».  

3. Символічні санкції. Наслідки таких економічних заходів настільки незначні, 
що держава, яка застосовує санкції, не очікує значних економічних збитків у державі 
– об’єкті санкцій. Помірне ембарго  країн Заходу на експорт зброї та багатосторонні 
кредити КНР після придушення владою студентської демонстрації 1989 р. на площі 
Тяньаньмень не вплинуло істотно на їх комерційні відносини з КНР [6].  

За кількістю учасників, що застосовують режим санкцій, виокремлюють 
односторонні, колективні та санкції міжнародних організацій [5]. За сферами, що 
підлягають обмеженням, санкції є всеохоплюючими й «цільовими». Всеохоплюючі 
міжнародні санкції накладаються на державу, всі її суб’єкти та населення, тому 
наслідки від дії такого виду економічного тиску поширюються на всіх представників 
держави, тоді як цільові санкції спрямовані на окремих індивідів, груп чи організації.  

Для розуміння суті міжнародних економічних санкцій важливе значення має 
аналіз причин їх застосування. Існуючий міжнародний санкційний досвід – санкції  
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проти Південно-Африканської Республіки, Ірану, Югославії тощо, сучасні санкції 
проти Росії – свідчать, що національні уряди й міжнародні організації (Організація 
Об’єднаних Націй та ін.), регіональні інтеграційні об’єднання (Європейський Союз та 
ін.) накладають економічні санкції, як правило,  за умов, коли їх інтереси поставлені 
під загрозу або країною-об’єктом застосування санкцій порушені визнані норми 
поведінки держав у міжнародній спільноті (норми міжнародного права) [5].  

Водночас, в окремих випадках досить складно визначити, з якою метою 
учасники міжнародних економічних відносин насправді вдаються до застосування 
санкцій. Так, при відкрито проголошеній меті санкцій ‒ захисті прав людини від 
репресій недемократичного режиму, прихованою метою може бути досягнення 
певних геоекономічних цілей – доведення держави до стану зовнішньої залежності 
або банкрутства для полегшення доступу  транснаціональних корпорацій до її 
природних та людських ресурсів [9]. Внаслідок таких обставин іноді ускладнений 
аналіз справжніх причин міжнародних економічних санкцій та їх ефективність. 

Механізм використання міжнародних економічних санкцій є цілісною  системою 
принципів, форм, методів та інструментів покликаних примусити країну-порушника 
визнаних правил поведінки у межах світової спільноти привести свою поведінку та 
дії стосовно інших країн у відповідність із нормами міжнародного права. Ключовими 
елементами механізму,  що формують концепцію міжнародних економічних санкцій 
є: 1) примусові заходи, що мають економічну природу та 2) переслідування 
зовнішньополітичних цілей. Співвідношення ролі цих елементів визначається 
змістом зовнішньоекономічної стратегії держав у геоекономічному просторі, що існує 
та продовжує формуватися. 

Таким чином, узагальнюючим визначенням міжнародних економічних санкцій у 
геоекономічному контексті є їх розуміння як  цілеспрямованих, ініційованих 
учасниками міжнародної спільноти обмежень у торговельних або фінансових 
відносинах для досягнення зовнішньоекономічних та/або зовнішньополітичних цілей.  
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Актуальність теми дослідження.  Промисловість залишається ключовою 
галуззю економіки Республіки Білорусь. На її частку припадає 27,3 % валового 
внутрішнього продукту, 36,1 % основних фондів, з промисловим виробництвом 
пов’язано 25,2 % зайнятого населення країни (2015 р.). Однак, у Білорусі 
спостерігаються значні відмінності в рівнях промислового розвитку окремих 
адміністративних областей. Тому виявлення регіональних відмінностей у рівні 
розвитку промисловості країни є досить актуальним. 

Мета нашого дослідження – виявити регіональні особливості розвитку 
промисловості Республіки Білорусь на сучасному етапі. Згідно з поставленою метою 
вирішувалися такі завдання:  

– проаналізувати рівень розвитку промисловості у розрізі адміністративних 
областей та м. Мінська Республіки Білорусь у 2015 р.;  

– виявити територіальні диспропорції у рівні розвитку промисловості країни; 
– визначити основні напрями реалізації регіональної промислової політики. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз економічних показників свідчить про те, 

що в Республіці Білорусь спостерігаються значні регіональні відмінності у розвитку 
промисловості. Так, у 2015 р. найвищий рівень розвитку промисловості 
спостерігається в Гомельській області, м. Мінську та Мінській області. Нижчий 
рівень промислового розвитку характерний для Могильовської та Гродненської 
областей. Зокрема, Гомельська область є лідером за обсягами виробництва 
промислової продукції та виробництвом продукції на душу населення, а м. Мінськ 
займає перше місце серед регіонів Білорусі за кількістю промислових підприємств 
та середньосписковою чисельністю працюючих на них. Могильовська область 
займає останнє місце за обсягом промислового виробництва та кількістю 
промислових підприємств, а Гродненська – за чисельністю промислово-виробничого 
персоналу (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Основні показники рівня розвитку промисловості у м. Мінську  

та адміністративних областях Білорусі в 2015 р.* 
 

 
 

Область  

Кількість 
організацій 
промисло-

вості, одиниць 

Обсяг 
промислового 
виробництва,  
млрд білор. 

руб. 

Обсяг 
промислового 

виробництва на 
душу населення,  
тис. білор. руб. 

Середньо-
спискова 

чисельність 
працівників,  

тис. осіб 

Брестська 1 551 77 329 55 715 119,4 

Вітебська 1 111 116 860 97 705 104,3 

Гомельська 1 369 153 339 107 723 139,8 

Гродненська 1 200 76 442 72 708 99,8 

м. Мінськ 3 760 114 485 58 740 181,1 

Мінська 2 230 136 487 96 621 167,0 

Могильовська 1 097 63 438 59 334 112,2 

Білорусь 13 126 738 381 77 809 923,6 
* Складено за: [3]. 

 
У 2015 р. найбільшу частку в обсязі промислового виробництва серед 

адміністративних областей Білорусі займає Гомельська область (20,8 % вартості 
виробленої продукції), найменшу – Могильовська (8,6 %) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Частка адміністративних областей та м. Мінська в обсязі промислового 
виробництва  Білорусі у 2015 р., % 

 
Серед адміністративних районів лідерами за обсягами промислового 

виробництва є Мінський, Солігорський, Борисовський, Мозирський, Речицький і 
Жлобинський (понад 10 трлн руб.), тобто ті райони, де розміщені великі промислові 
підприємства. Серед міст найбільші обсяги промислового виробництва 
відзначаються у Мінську та Полоцьку, а також в обласних центрах країни.  

В Білорусі спостерігається також значна територіальна диференціація у 
виробництві окремих видів промислової продукції. Так, м. Мінськ  займає перше 
місце серед регіонів країни за виробництвом продукції машинобудування – 
вантажних автомобілів, телевізорів, а також кондитерських виробів. У Брестській 
області найбільшого розвитку отримали харчова та легка промисловість, зокрема 
область займає перше місце в країні за виробництвом молочної та м’ясної 
продукції, плодоовочевих консервів, алкогольних напоїв, панчішно-шкарпеткових 
виробів і друге місце за виробництвом тканин. Вітебська область лідирує за 
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виробництвом електроенергії, килимів і килимових виробів, взуття, а також верстатів 
для обробки металів. Гомельська область є монополістом з виробництва сталі, а 
також лідирує за виробництвом паперу та картону. Гродненська область займає 
перше місце за виробництвом борошна і панчішно-шкарпеткових виробів. Мінська 
область лідирує за виробництвом мінеральних добрив, виробів із деревини та 
харчових продуктів, включаючи м’ясо, цукор та мінеральні води. Могильовська 
область займає найбільшу частку за виробництвом хімічних волокон, тканин і 
цементу (табл. 2).  

Таблиця 2 
Частка адміністративних областей та м. Мінська у виробництві  

окремих видів промислової продукції  Білорусі у 2015 р.  
(в % до загального обсягу виробництва в країні)* 

 
 

Вид продукції 
Області 

Брест-
ська 

Вітеб-
ська 

Гомель-
ська 

Грод-
ненська 

м. 
Мінськ 

Мінська 
Моги-
льов-
ська 

Електроенергія 15,2 30,0, 9,0 7,6 19,3 13,1 5,8 

Сталь 0,1 - 97,4 0,0 1,9 0,2 0,4 

Мінеральні добрива - 0,0 3,2 10,6 0,0 86,2 - 

Волокна хімічні - 22,9 18,8 17,2 0,0 - 41,1 

Верстати для 
обробки металів 

6,5 51,0 33,8 - 4,1 4,1 0,5 

Вантажні автомобілі  0,0 0,2 0,3 1,6 69,6 12,9 15,4 

Лісоматеріали 10,6 16,1 16,1 10,4 1,4 28,7 16,7 

Папір і картон 1,7 7,9 32,5 24,1 1,1 7,5 24,1 

Цемент - - - 36,4 - - 63,6 

Тканини 31,0 18,7 9,1 0,0 1,1 0,1 40,0 

Килими й килимові 
вироби 

3,6 96,1 - - - 0,3 - 

Панчішно-
шкарпеткові вироби 

16,4 3,0 3,9 74,1 1,1 2,5 - 

Взуття 6,5 48,0 12,6 8,9 12,9 2.4 8,7 

Телевізори - 14,5 - - 85,5 - - 

М’ясо й харчові 
субпродукти 

18,8 12,4 13,2 17,7 1,3 24,3 12,3 

Ковбасні вироби 26,3 10,5 11,4 21,0 3,0 19,2 8,6 

Масло тваринне 16,5 11,0 15,1 18,7 3,6 21,0 14,1 

Молочна продукція 29,5 10,0 12,5 9,8 15,0 11,3 11,9 

Консерви 
плодоовочеві 

31,1 0,8 4,7 14,7 1,2 22,4 25,1 

Цукор білий 21,5 - - 23,7 - 54,8 0,0 

Шоколад, конди-
терські вироби 

1,9 5,1 24,5 0,1 36,9 6,8 24,7 

Борошно 16,1 15,8 6,9 21,8 9,7 18,0 11,7 

Напої алкогольні 
дистильовані 

30,4 6,6 8,8 9,6 19,1 17,2 8,3 

Мінеральні води 11,6 4,7 0,0 3,6 23,7 54,4 2,0 

* Складено за: [3]. 

 
Існуючі територіальні диспропорції у розвитку та розміщенні промисловості 

Білорусі пояснюються як просторовою диференціацією природних і соціально-
економічних умов для розвитку та розміщення окремих галузей і виробництв, так й 
історичними чинниками, а саме тим, що західні райони республіки вступили на шлях 
індустріалізації значно пізніше, ніж східні. В західних областях країни (Брестській і 
Гродненській) не тільки менші обсяги промислового виробництва, а й менше 
великих промислових центрів. 
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Характерною особливістю розміщення промислових центрів і пунктів по 
території Білорусі є відносно рівномірний розподіл невеликих (до 10 тис. зайнятих) і 
розміщення основних, великих центрів (понад 50 тис. зайнятих), переважно, у 
центральній частині та на сході країни. Найбільшими багатогалузевими 
промисловими центрами, на базі яких сформувалися промислові вузли, є Мінськ, 
Гомель, Могильов, Вітебськ, Гродно і Брест. Такі промислові вузли, як Слуцько-
Солігорський, Полоцько-Новополоцький, Мозирський, Бобруйський розвивалися 
завдяки інтеграційній здатності новобудов хімічної, нафтопереробної та 
нафтохімічної промисловості. На основі використання вигідного транспортно-
географічного положення й трудових ресурсів, місцевої сільськогосподарської та 
лісової сировини інтенсивно розвивалися Барановичський, Пінський, Молодеч–
ненський, Жодіно-Борисовський, Оршанський промислові вузли [1]. 

З метою вирівнювання рівнів промислового розвитку адміністративних 
областей в Білорусі здійснюється регіональна промислова політика. Її основною 
метою є зменшення дисбалансу в економічному розвитку між індустріальними 
центрами та малими й середніми міськими поселеннями. 

Зокрема, передбачається створення низки спеціалізованих промислових 
кластерів, у тому числі у Вітебській області – кластеру з виробництва льонопродукції 
на базі Оршанського льонокомбінату, в Гомельській області – агромашинобудівного 
кластеру (ядро – «Гомельсільмаш»), в м. Мінську – автотракторобудівельного 
кластеру («Мінський тракторний завод», «Мінський автомобільний завод», 
«Мінський моторний завод»), кластеру з виробництва мото- й вело техніки, 
квадрациклів і скутерів (ядро – ВАТ «Мотовело»), в Мінській області та м. Мінську – 
фармацевтичного кластеру («Борисовський завод медпрепаратів», «Белмед-
препараты», «Несвіжський завод медичних препаратів», «Мінськ-інтерпакс»), в 
Брестській області – кластеру в галузі деревообробки й виробництва меблів, 
кластеру з виробництва будівельних матеріалів («Граніт»), кондитерсько-харчового 
кластеру (ядро – «Жабінковський цукровий завод») [2]. 

Висновки. В Білорусі спостерігаються значні регіональні відмінності у розвитку 
промисловості. Найвищий рівень промислового розвитку спостерігається в 
центральних і східних областях, а найнижчий – у західних. Це зумовлено як 
просторовою диференціацією природних і соціально-економічних умов для розвитку 
та розміщення окремих галузей і виробництв, так й історичними чинниками. 

 
Джерела та література 

 

1. Козловская Л. В. Тенденции в территориальной организации промышленности 
Беларуси на современном этапе / Л. В. Козловская // Развитие эконом-географической 
школы Беларуси в 21 веке : Материалы чтений, посвященных 100-летию со дня рождения 
проф. А. Я. Малышева 5–6 декабря 2013 г. / редкол. : Е. А. Антипова (пред.),                           
В. П. Сидоренко, И. И. Запрудский. – Минск : БГУ, 2014. – С. 10‒12.  

2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. – Мн. : Юнипак, 2004. – 203 с.  

3. Промышленность Республики Беларусь: Статистический сборник. – Мн. : Белстат, 
2016. – 273 с. 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

УДК 339.9:02.18(479.22)23                                            І. В. Шетеля – магістрант кафедри                                                                                      
географії  Національного педагогічного                              
університету імені М. П. Драгоманова 

 

Досвід реформ та інтеграційні перспективи Грузії  
в системі транзитивних моделей економіки 

 
 Роботу виконано на кафедрі географії  

НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Науковий керівник: Т. А. Гринюк – кандидат 
географічних наук, доцент кафедри 
географії НПУ ім. М. П. Драгоманова 

 
Розглядається місце та роль Грузії серед решти транзитивних держав з урахуванням 

досвіду реформ та інтеграційних процесів. 
Ключові слова: перехідна економіка, транзитивна держава, інтеграція, ринкові 

перетворення, реформа. 
 
Shetelya I. V. Experience Reforms and Integration Prospects of Georgia's System of 

Transitive Economy Models. The place and role of Georgia among other transitive countries 
based on the experience of reform and integration processes. 

Key words: transition economy, transitive state, integration, market transformation, reform. 

 
Держави з перехідною економікою перебувають у процесі реформування 

політичної та соціально-економічної структури, трансформації існуючих тут раніше 
адміністративно-командних економічних систем у ринкову економіку. Йдеться про 
держави так званого другого світу, тобто сукупність постсоціалістичних держав 
Центральної та Східної Європи. 

Грузія – держава, розміщена на південному заході Азії, в центральній і західній 
частині Закавказького регіону. Завдяки унікальній спеціалізації Грузія має широкі 
потенційні можливості як на регіональному, так і на світовому ринках. Загальний стан 
економіки країни за останні роки загалом поліпшився. Вдалося вирішити багато 
проблем бюджетного фінансування, переважно за рахунок допомоги міжнародних 
фінансових організацій та сприяння урядів розвинених країн. Також після 2010 р. в 
країні відбулося стійке економічне зростання, покращився стан банківської системи, 
активно став розвиватися сектор послуг. Разом із цим, актуальною для країни є 
проблема інфляції, зміцнюються тенденції щодо щорічного перевищення імпорту над 
експортом, що сприяє зростанню негативного зовнішньоторговельного сальдо. 
Найбільшою проблемою Грузії залишається відсутність територіальної цілісності. На 
сьогодні внаслідок російської окупації держава насильно позбавлена 20 % своєї 
території: Абхазії та Південної Осетії. Як відомо, основними моделями здійснення 
зазначених ринкових трансформацій є: перша – це модель «шокової терапії», або 
швидких радикальних реформ; друга – модель поступового, повільного або 
еволюційного реформування. Переважно радикальні методи реформування своєї 
економіки обрали Польща, меншою мірою Чехія, частково Естонія. Більшість держав 
Східної та Центральної Європи (Болгарія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Румунія) 
та весь регіон СНД надали перевагу еволюційному характеру ринкових перетворень.  

Місце Грузії в країнах перехідних економік у системі світового господарства 
визначає низка суперечливих факторів [6]. З одного боку, це прагнення Грузії увійти в 
політичні, військові й економічні структури Заходу. З другого боку, об’єктивна 
реальність сучасного етапу розвитку Грузії зумовлює необхідність активної взаємної 
співпраці країн між собою. Йдеться про існуючу тривалий час залежність Грузії від 
російської паливно-сировинної бази, низьку конкурентоспроможність їхнього 
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національного виробництва, близьке географічне розміщення країн. Водночас, 
переорієнтація перехідної економіки Грузії на західну (передусім західноєвропейську) 
модель залежить від швидкості й просування цих країн шляхом ринкових 
перетворень та рівня демократизації суспільного життя. Відповідно, такі країни, як 
Польща, Угорщина, Чехія, Словенія мають реальний шанс стати складовим 
підрозділом європейської економічної інтеграції у найближчій перспективі. 

Грузія активно намагається увійти до світового економічного співтовариства, 
серед основних пріоритетів держави передусім значиться поглиблення 
інтеграційних процесів. Перші кроки на цьому шляху вже зроблено, на сьогодні 
країна є членом таких важливих міжнародних об’єднань, як СОТ, ООН, ЮНЕСКО, й 
так само входить до структури ГУАМ. На стадії вирішення залишається питання про 
вступ Грузії до Північноатлантичного блоку НАТО, основною перешкодою якому є 
складна політична ситуація, а також слабкість військової сфери країни. Актуальна 
для республіки й проблема трудової міграції, значна частина працездатного 
населення, в більшості своїй із вищою освітою, прагне емігрувати в інші країни. 
Подібна ситуація значною мірою відображає той факт, що республіка до цих пір не 
може забезпечити гідного існування свого населення. Згідно прогнозів, у перші 
десятиліття ХХІ ст. приєднання найбільш просунутих країн, зокрема країн Східної та 
Центральної Європи, до ЄС спричинить низку суперечливих наслідків та конфліктів.  

Водночас позитивними є, по-перше, сам факт входження економік зазначених 
країн у систему міжнародного європейського поділу праці, сприятиме тут 
формування тут нових галузей спеціалізації, орієнтованих на світові ринки. По-
друге, значним плюсом можна вважати поступове зростання якості продукції країн 
Східно-та Центральноєвропейського регіону до рівня західних стандартів, а отже, 
очікування підвищення рівня добробуту населення цих країн [4]. Важливе значення 
в цьому відіграватимуть дотації з боку Європейського Союзу новим державам-
учасникам. Обсяг цих дотацій лише у період до 2014 р. становить 75 млрд євро. 

Грузія – аграрно-промислова країна, що розвивається на засадах ринку. Основні 
галузі промисловості: сталеплавильна, авіаційна, машинобудівна, електромоторна, 
текстильна, хімічна, винна. Головні морські порти: Батумі, Поті [5]. Завдяки 
географічному положенню між Європейською Росією й Азією територія Грузії має 
важливе транзитне значення, особливо для виходу сусідніх Азербайджану та Вірменії 
до Чорного моря. В економіці Грузія залишається країною, орієнтованою на імпорт. У 
Грузії слабо розвинене власне виробництво. Поганий баланс експорту та імпорту. 
При зовнішньоторговельному обороті 4,6 млрд доларів експорт країни склав                   
1,09 млрд доларів. Навіть продукцію сільського господарства країна значною мірою 
імпортує. Експорт Грузії становить переважно сировина з низьким рівнем доданої 
вартості: металобрухт, горіхи, вино, реекспортні автомобілі. Імпорт – паливо, 
будматеріали, легка промисловість, продукти. Є проблеми, пов’язані з втратою 
російського ринку. Також завданням, яке необхідно вирішувати, залишається високий 
рівень безробіття, який сягає 16–17 %. При цьому більша частина працюючих 
припадає на самозайнятих, до числа яких також належать сільські мешканці, котрі 
обробляють власні присадибні ділянки. Економіка держави водночас сильно 
залежить від обсягу сільськогосподарського виробництва, який із кліматичних причин 
досить мінливий. Із цієї причини показники виробництва й торгового балансу країни  
певною мірою залежать від продуктивності сільськогосподарського сектору, а також 
зовнішнього попиту на сільськогосподарську продукцію – зокрема, вино, що 
продається в інші країни СНД і до недавнього часу в Росії. 

Протягом 2003–2014 рр. економіка Грузії щорічно зростала на 4–12 %, станом 
на 2014 р. ВВП Грузії сягнув 26,66 млрд дол. США. У 2014 р. економіка країни 
зросла на 6,5 % згідно з рейтингом Doing Business [7] – це третій результат у світі. 
Зовнішньоекономічна діяльність Грузії переорієнтувалася на країни Європи та 
Середньої Азії. Так, у 2014 р. географічна структура експорту Грузії була такою: 
Туреччина (19,9 %), Азербайджан (14,6 %), Канада (10,3 %), Вірменія (7,8 %), 
Україна (7,3 %), Болгарія (7,2 %). В імпорті лідирують Туреччина (17,9 %), Україна 
(9,5 %), Азербайджан (8,6 %), Німеччина (6,8 %), Росія (6,6 %), США (5,1 %).     
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Якщо подальші інтеграційні перспективи розвитку Грузії можна вважати 
визначеними, то майбутні позиції країн СНД щодо входження в західні економічні 
структури є досить непевними. Без подальшого реального цілеспрямованого 
ринкового реформування економік країн СНД будь-які кроки у напрямі європейської 
інтеграції будуть безплідними. Варто наголосити на тому, що лише послідовні 
ринкові реформи, економічне зростання, що базується на факторах довготермінової 
стабільності перехідних економік, можуть стати засадами подальшого 
поступального розвитку Грузії. Лише за таких умов процес світової глобалізації 
стане для Грузії стимулюючим чинником розвитку та сприятиме загально-
державному прогресу.  
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Economy of Ukraine. In the paper the special features of attraction of foreigh direct investments 
in the economy of Ukraine are described. The scope and structure of foreign investments are 
analized main directions of improvement the mechanism of foreign direct investment in Ukraine is 
outlined. 
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Постановка проблеми. Іноземні інвестиції є важливим ресурсом 

функціонування й розвитку економіки, особливо країн, що розвиваються. Для 
України вона є надзвичайно актуальними, враховуючи нестачу власних фінансових 
ресурсів. Тому важливого значення набуває саме іноземне інвестування 
економічної діяльності. Вивчення особливостей залучення прямих іноземних 
інвестицій дозволить максимально використати позитивні ефекти цих процесів для 
розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності, покращення бізнес-клiмату та 
забезпечення сталого економічного зростання країни загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у висвітлення 
проблематики залучення іноземних інвестицій зробили такі зарубіжні вчені, як            
Р. Борсук, А. Разін, Є. Брігхем, П. Фішер. Особливості залучення іноземних 
інвестицій в економіку України вивчали такі вчені, як А. С. Філіпенко, Д. Лук’яненко,  
А. А. Пересада, О. О. Балануца, С. В. Захарін, О. І. Рогач, С. В. Козловський,                
Б. В. Губський, А. О. Чернишова, Л. М. Шик, Н. Є. Скоробогатова та ін. Проте, 
незважаючи на чисельні праці науковців та їх значний вклад у дослідження цієї 
проблеми, питання залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України є 
надзвичайно різноманітними та багатоплановими, тому вимагають подальшого 
дослідження. 

Метою дослідження є аналіз особливостей залучення прямих іноземних 
інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору, 
висвітлення проблем, які перешкоджають залученню інвестицій в економіку України 
та пошук можливих шляхів їх вирішення. Теоретичну й методологічну основу 
наукового пошуку складають праці вітчизняних та закордонних вчених у сфері 
інвестування, а також статистичні та аналітичні дані. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна світова та національна економіка не 
може успішно розвиватися без залучення іноземних інвестицій. Тому зростання обсягів 
залучення іноземних інвестицій упродовж багатьох років є пріоритетним напрямом 
розвитку економіки України. Для України необхідність залучення прямих іноземних 
інвестицій зумовлена такими причинами: недостатньою кількістю внутрішніх ресурсів 
та заощаджень, недостатньою забезпеченістю  сучасними технологіями, патентами, 
ноу-хау, ліцензіями, а також прагненням збільшити доступ до зовнішніх ринків. Іноземні 
інвестиції відносяться до основних критеріїв оцінки макроекономічних показників 
національної економіки та її конкурентоспроможності. У «Звіті Всесвітнього 
економічного форуму щодо глобальної конкуренто-спроможності 2012‒2013 рр.» 
Україну віднесено до групи країни, економіки яких перебували на другій стадії розвитку 
(економіки, орієнтовані на ефективність. перехід економіки з однієї стадії розвитку на 
іншу оцінюється величиною ВВП на душу населення [4, с. 63]. 

 Реальна економічна та політична ситуація в Україні значно ускладнює 
інвестиційну діяльнiсть. Соціально-економічна криза, яка розпочалась у 2014 р., 
призвела до погіршення становища із залученням інвестицій із-за кордону: 
несприятливий інвестиційний клімат, відсутність гарантій безпеки для інвестора та 
високий ступінь ризику спричинили різке погіршення показників інвестиційної 
діяльності загалом в Україні та в її регіонах [1, c. 190]. За інформацією Державної 
служби статистики, станом на 1 січня 2016 р., загальний обсяг прямих іноземних 



 100 

інвестицій, внесених в економіку України, дорівнював 43 371,4 млн дол. [3]. Такий 
показник виявився на 5,2 % меншим за результат початку 2015 р.  

Розподіл прямих іноземних інвестицій за регіонами України є нерівномірним, 
що зумовлено їх різною інвестиційною привабливістю. Найбільше прямих іноземних 
інвестицій було залучено у регіони із найбільшим рівнем виробництва та науковим 
потенціалом – місто Київ та Київську область (103,15 млрд дол. США), 
Дніпропетровську (24,33 млрд дол. США) та Львівську (11,84 млрд дол. США) 
області. Найменші обсяги прямих іноземних інвестицій отримали Луганська область 
(1,83 млрд дол. США), Чернівецька (2,61 млрд дол. США) та Херсонська область 
(2,93 млрд дол. США). Таке спрямування прямих іноземних інвестицій у 
регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку 
регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їхньому розвитку [2, c. 81]. 

Малий обсяг інвестицій в Україну є ключовим показником несприятливого 
інвестиційного клімату. Таку незадовільну ситуацію фахівці пов’язують із 
нестабільною політичною ситуацією, комбінацією легальної та тіньової економіки, 
недовірою між бізнесом і владою, несприятливими умови інвестування,  
нерозвиненістю інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури й відсутністю 
правових засад та дієвих механізмів державного-приватного партнерства в 
інвестуванні.  

Збільшення обсягів іноземного інвестування в Україні можливе лише за умов 
підвищення її інвестиційної привабливості та створення механізму взаємодії 
іноземного інвестора й органів державної влади. Загалом, пріоритетними шляхами 
вирішення проблем іноземного інвестування в Україні повинні бути: покращення 
інвестиційного клімату шляхом удосконалення загального та спеціального 
законодавства, що регулює відносини при здійсненні інвестування відповідно до 
європейських норм; розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; 
запровадження економічного механізму страхування ризиків іноземного 
інвестування; створення сучасної системи державних гарантій захисту іноземних 
інвестицій та врегулювання комерційних спорів між суб’єктами інвестиційного 
процесу; посилення відповідальності за підробку продукції, а також за порушення 
прав інтелектуальної власності іноземних суб’єктів господарювання, в тому числі за 
незаконне використання комерційних найменувань, брендів; забезпечення рівних 
умов для участі іноземних інвесторів у конкурсах з одержання ліцензій на 
використання природних ресурсів; застосування окремих видів особливих режимів 
економічної діяльності, зокрема створення індустріальних та технологічних 
парків; інформаційно-аналітичне забезпечення суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності [4, c. 282].  

Висновки. В Україні надходження прямих іноземних інвестицій залишається 
на досить низькому рівні. Це пов’язано з причинами несприятливого інвестиційного 
клімату. Хоча останнім часом і відбулися деякі зміни з покращення цієї ситуації, але 
це особливо не вплинуло на надходження інвестицій в економіку країни.  Для зміни 
такої ситуації державі потрібно провести й реалізувати низку реформ, які 
пом’якшили б інвестиційний клімат і зробили його придатним та привабливим для 
іноземних інвесторів.  
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Актуальність цього дослідження полягає у необхідності венчурного 

фінансування як важливого механізму фінансування інноваційного розвитку 
держави, адже досвід економічно розвинених країн підтверджує, що саме інновації 
сприяють модернізації та структурній перебудові економіки. 

Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку венчурного 
фінансування в Україні та країнах Європейського Союзу. 

Завдання дослідження: розкрити сутність поняття венчурного капіталу; 
розглянути основні джерела нагромадження венчурного капіталу та формування 
інвестиційних фондів; проаналізувати динаміку створення та розвитку венчурних фондів 
в Україні; здійснити порівняльний аналіз галузевої структури венчурних інвестицій в 
Україні та ЄС; окреслити подальші шляхи розвитку венчурної індустрії в Україні. 

Результати дослідження. Основні тенденції сучасних інноваційних процесів, 
які є рушіями науково-технічного прогресу (НТП) у світогосподарському просторі, 
змінюють не лише структуру виробництва, а й структуру попиту, спричинили  
виникнення особливого виду фінансового капіталу, який спрямовується саме у 
сферу інноваційного підприємництва [7]. 

Реалізація інновацій здійснюється за допомогою інвестицій. Нині одним із 
перспективних фінансових джерел підтримки інноваційного процесу в Україні ви- 
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ступають венчурні інвестиції, що являють собою грошові вкладення інвестиційних 
фондів чи фірм, які спеціалізуються на становленні та зростом молодих компаній, за 
винагороду у вигляді доходу на акціонерний капітал. Венчурні інвестиції містять 
високий ступінь ризику, але одночасно обіцяють перспективи доходу – вищі за 
середній рівень [4]. 

Венчурний капітал, за визначенням Європейської асоціації венчурного капіталу 
(EVCA – European Venture Capital Association), є пайовим капіталом, наданим 
професійними фінансовими компаніями, що інвестується в стартові інноваційні під-
приємства, які розвиваються та демонструють потенціал для істотного  зростання [10].  

У роботі чеських дослідників показано роль венчурного капіталу у створенні 
нових та реструктуризації вже існуючих компаній. Зокрема, автори взявши за основу 
емпіричний аналіз венчурного капіталу у країнах англосаксонської моделі (США, 
Канада, Велика Британія) та інноваційно-орієнтований капітал у країнах Західної 
Європи, підкреслюють орієнтацію венчурного капіталу на високий ризик та 
реалізацію науково-технологічних нововведень. Це доводить правомірність 
головного постулату венчурного фінансування – спрямованість на реалізацію 
інновацій у контексті НТП [7]. 

Традиційними джерелами нагромадження венчурного капіталу та, відповідно, 
формування інвестиційних фондів у більшості країн світу виступають кошти 
приватних інвесторів, інвестиційних інститутів, пенсійних фондів, страхових 
компаній, різних урядових агентств і міжнародних організацій. Проте варто 
зазначити, що структура джерел венчурного капіталу в кожній окремій країні має 
свою специфіку, що є наслідком особливостей законодавчого регулювання та норм, 
усталених у фінансовій сфері [3]. 

Зокрема, в умовах стійкого соціально-економічного розвитку України, однією зі 
складових національної інноваційної системи, що виконує функції підтримки 
становлення новаторських технологічних компаній, є інститути венчурного 
інвестування. Однак, досі не сформовано належних умов для розвитку зазначених 
інституцій, які у більшості економічно розвинутих європейських країн вважаються 
одним із найефективніших інструментів залучення інвестицій в інноваційну сферу та  
впровадження інновацій. Слід зазначити, що кількість венчурних фондів у                   
2012–2013 рр., відповідно до даних звіту Української асоціації інвестиційного 
бізнесу, мали стійку динаміку до зростання: лише за 2013 р. їх кількість збільшилася 
на  6,0 % (після 12 % у 2012 р.), а вартість усіх інститутів спільного інвестування (ІСІ) 
збільшилася на 15,3 % [1]. Проте венчурні фонди, які були двигуном зростання у 
попередніх роках, у 2014 р. почали активніше закриватися, а хвиля новостворених 
ІСІ цієї категорії була недостатньою, щоб кількісно перекрити відтік, що 
посилювався. Протягом усього 2014 р. кількість ІСІ зменшилася на 0,8 % (після            
+6,0 % у 2013 р.) [2]. Таким чином, близько половини кількісного скорочення 
інститутів спільного інвестування припало на венчурний сектор.  

Згідно з даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, вартість чистих 
активів усіх інститутів спільного інвестування у 2014 р. зросла на 13,9 % (практично 
ідентично до 2013 р.). При цьому кількість фондів, що подали звітність, зменшилася 
із 1135 до 1067, у тому числі венчурних – із 965 до 921. Помітно, що сукупна 
вартість чистих активів ІСІ, як і їх загальні активи в управлінні, збільшилася 
передусім за рахунок венчурних фондів, чисті активи яких зросли на 20 157,24 млн 
грн, або на  13,5 % (після +15,7 % у 2013 р. й практично такого ж абсолютного 
показника) [5]. 

Український венчурний капітал схильний реалізовувати середньоризикові та 
короткострокові інвестиційні проекти. Дані, наведені у табл. 1, показують, що 
галузева структура венчурних інвестицій в Україні є деформованою, домінуючими 
реципієнтами є сфери комп’ютерної техніки та фінансових послуг.  
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Таблиця 1 
Галузева структура венчурних інвестицій в Україні у 2008–2013 рр., %* 

 

Сектори народного 
господарства 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Бізнес і промислова 
продукція 

5,9 0 0 0 0 0 

Комп’ютери та 
комп’ютерна техніка 

0 100 0 78,13 17,46 18,8 

Споживчі товари та 
роздрібна торгівля 

76,97 0 0 0 0 0 

Послуги побутового 
характеру 

1 0 0 0 0 0 

Енергія та довкілля 0 0 0 21,86 0 0 

Фінансові послуги 16,13 0 0 0 54,54 64,8 

Природничі науки 0 0 0 0,01 28,0 16,4 

Загальна сума 
інвестицій 

100 100 0 100 100 100 

* Складено автором за: [9]. 

 

Таку структуру венчурних інвестицій можна пояснити бажанням інвесторів 
отримати швидкий дохід, що не суперечить філософії венчурного фінансування. 
Відповідні зміни призвели до того, що протягом останніх двох років у сферу 
фінансових послуг спрямовується більше 50 % венчурних інвестицій. Тобто значні 
кошти вкладають не у високоризикові інноваційні розробки, а просто в цінні папери з 
метою отримання доходів у вигляді дивідендів і відсотків. Інвесторам немає сенсу 
брати на себе високі ризики інноваційних ідей, адже вони й так мають змогу 
отримувати високі прибутки [9]. 

Якщо порівняти структуру венчурних інвестицій в Україні та в країнах ЄС, 
різниця є непомітною, адже сектори фінансування є однаковими, але етапи 
фінансування – різні: в ЄС – на ранніх етапах розвитку проекту, а в Україні – на 
пізніх (табл. 2) [9]. 

Таблиця 2 
Галузева структура інвестицій венчурних фондів ЄС у 2008–2012 рр.* 

 

Сектори  
народного 

господарства 
2008 2009 2010 2011 2012 

Бізнес і промислова 
продукція 

2366,86 0 0 0 0 

Комп’ютери та 
комп’ютерна техніка 

0 175 0 2551,76 11,698 

Споживчі товари та 
роздрібна торгівля 

30842,85 0 0 0 0 

Послуги побутового 
характеру 

398,38 0 0 0 0 

Енергія й довкілля 0 0 0 714,08 0 

Фінансові послуги 6462,45 0 0 0 36,664 

Природничі науки 0 0 0 27,655 18,601 

Загальна сума 
інвестицій 

40070,54 175 0 3265,84 66,962 

* Складено за: [6]. 

 

У країнах-членах Європейського Cоюзу держава завжди бере на себе частину 
ризиків, пов’язаних з інноваційною діяльністю, особливо коли це стосується 
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наукових кіл, підрозділів НДДКР, а також взаємозв’язків між ними. Співробітництво в 
рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може надати нового імпульсу 
інноваційним зрушенням у вітчизняному промисловому секторі завдяки розширенню 
можливостей участі України в програмах науково-технічного розвитку ЄС та її 
інтеграції до Європейського дослідницького співтовариства.  

На сьогодні всі програми ЄС щодо фінансування дослідницьких розробок та 
інновацій, об’єднані у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт – 
2020» (далі – Програма). Мета цієї Програми – створення єдиного ринку праці у 
сфері наукових досліджень та інновацій для наукових колективів із країн 
Європейського Союзу, вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки 
України, а також Національної академії наук України та інших країн, які не входять 
до Європейського Союзу (у тому числі індустріальних країн з економікою 
перехідного періоду, країн розширення ЄС та країн, що розвиваються) [8].  

Запропонована Рамкова програма надала можливості інтеграції вітчизняного 
сектору наукових досліджень у Європейський дослідницький простір, отримання 
коштів для проведення наукових досліджень разом із країнами-партнерами ЄС [5]. 

Висновки. Таким чином, венчурне інвестування є специфічним різновидом 
фінансових вкладень у високотехнологічне виробництво, перспектива отримання 
значних прибутків у якому межує з високим ступенем ризикованості. Як наслідок, 
ефективна діяльність венчурних фондів, критично необхідних для фінансової 
підтримки інноваційних та інвестиційних проектів в Україні, неможлива без участі 
держави. Для забезпечення належного розвитку венчурного фінансування в Україні 
корисним буде досвід країн ЄС, особливо, зважаючи на Асоціацію Україна–ЄС та 
реалізацію програми «Горизонт – 2020», є потенційним початком цьому. 
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Розглянуто основні проблеми господарського освоєння території Волинської області. 

Виділено проблемні райони області у контексті їх господарського освоєння. Запропоновано 
шляхи вирішення цих проблем. 
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Maister A. A. The Problems of Еconomic Development of Territory of  the Volyn 

Region. The article deals with the main problems of economic development of territory of Volyn 
region. The problem districts of the region in the context of their economic development are 
determinated. The ways of these problems solving are suggested.  

Key words: economic development of territory, development of territory, level of the 
development, territory, Volyn region. 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Господарське освоєння 

території є фундаментом, на якому відбувається соціально-економічний розвиток 
країни або регіону. Від господарського освоєння території залежить те, як у 
майбутньому й у яких умовах розвиватиметься суспільство. Процес господарського 
освоєння тісно пов’язаний не лише з населенням та господарством певної території, 
а й з її природою. Під час освоєння будь-якої території відбувається встановлення 
тісного взаємозв’язку між людиною та природою. Правильність побудови відносин у 
системі «людина – природа» визначає подальшу ефективність освоєння території.  
Тому аналіз господарського освоєння території та основних його проблем має дуже 
важливе наукове й практичне значення. Вирішення проблем, пов’язаних із 
господарським освоєнням території, є основою стабільного соціально-економічного 
розвитку країни.  

Аналіз останніх публікацій цієї проблеми. Теоретичні й практичні основи 
дослідження проблем господарського освоєння території України та її регіонів 
частково розглянуто у працях таких українських учених, як М. В. Багров [1],                     
В. М. Василенко [2], М. Г. Нікітіна (Пермякова) [10], І. В. Твердохлєбов [12] та ін. 
Аналіз господарської освоєності території Волинської області здійснено нами у 
працях [ 4–9; 13].  

Мета цього дослідження – виявити проблеми господарського освоєння 
території Волинської області та запропонувати шляхи їх вирішення. У процесі 
дослідження вирішувалися такі завдання: 

– виявити й проаналізувати основні проблеми господарського освоєння 
території Волинської області;  

– запропонувати та проаналізувати основні шляхи вирішення проблем 
господарського освоєння території області. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження.  Аналіз господарської освоєності території Волинської області дав змогу 
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визначити основні проблеми господарського розвитку області та її адміністративних 
одиниць, серед яких найважливішими є: 

– невисокий рівень господарської освоєності території області, який 
зумовлений слабко диверсифікованою структурою господарського комплексу 
регіону, невисокою ефективністю виробництва, недостатнім використанням переваг 
природно-ресурсного потенціалу та транспортно-географічного положення території 
тощо; 

– значний «розрив» у рівнях господарської освоєності території північних 
поліських та південних лісостепових районів області, що негативно впливає на 
соціально-економічний розвиток регіону, збільшує територіальну диференціацію 
регіонального розвитку. Низький рівень господарської освоєності території поліських 
районів зумовив невисокі рівні їх соціально-економічного розвитку, депресивність 
тощо; 

– переважно сільськогосподарське й лісогосподарське освоєння території 
області. Основними видами освоєння території регіону є сільськогосподарське й 
лісогосподарське, у результаті чого відбувається значне антропогенне навантаження 
на земельні та лісові ресурси. Сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння 
території області характеризуються низькими рівнями ефективності, відповідно 
аграрного та лісогосподарського виробництва, а також нераціональним 
використанням земельних та лісових ресурсів;  

– низький рівень промислової освоєності території області, особливо поліських 
районів. Відносно високий рівень промислової освоєності території мають лише 
міста обласного підпорядкування, тоді як адміністративні райони області 
відзначаються низьким рівнем. Низький рівень промислової освоєності території 
регіону негативно впливає на її соціально-економічний розвиток;  

– низький рівень водогосподарської освоєності території області, особливо 
поліських районів. Незважаючи на значний потенціал водних ресурсів, Волинська 
область має низьку водогосподарську освоєність території. Водогосподарське 
освоєння території області характеризується значними територіальними 
диспропорціями. Так, райони з потужним потенціалом водних ресурсів мають 
низький рівень водогосподарської освоєності, й навпаки, райони з меншим 
потенціалом водних ресурсів мають вищий рівень. Таке співвідношення вказує на 
нераціональне використання водних ресурсів, що продиктовано соціально-
економічними умовами розвитку районів області;  

– низький рівень сільськогосподарської освоєності території поліських районів 
області. Вони мають низький рівень сільськогосподарської освоєності території, що 
зумовлено значною залісненістю та заболоченістю території, низькою родючістю 
ґрунтів, низьким рівнем розвитку аграрного виробництва. Низька 
сільськогосподарська освоєність поліських районів негативно впливає на їхній 
соціально-економічний розвиток, призводить до деградації сільських територій, 
значному відтоку населення із села до міста та в інші регіони України й за кордон 
тощо;  

– відносно високий рівень лісогосподарської освоєності території південних 
районів області при невисокому рівні лісистості території (Володимир-Волинський, 
Іваничівський, Горохівський, Луцький райони). Такий рівень лісогосподарської 
освоєності південних районів зумовлює негативний вплив на лісові ресурси, не 
сприяє їх відтворенню. Інтенсивне лісогосподарське освоєння території південних 
районів зумовлює значне антропогенне навантаження на лісові ландшафти, погіршує 
екологічну ситуацію; 

– низький рівень рекреаційної освоєності території області за наявності 
потужного потенціалу рекреаційних ресурсів та відносно високий рівень  рекреаційної 
освоєності Шацького району. Незначне використання рекреаційного потенціалу 
стримує соціально-економічний розвиток області, негативно позначається на 
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туристично-рекреаційному розвитку регіону. Водночас найбільш рекреаційно 
освоєним районом області є Шацький. На території цього району сконцентровано 
більшість об’єктів туристично-рекреаційної діяльності й характерне значне 
рекреаційне навантаження, що має негативний вплив на ландшафти, зокрема значне 
туристичне навантаження на озера Шацького Поозер’я (особливо оз. Світязь); 

– відносно низький рівень транспортної освоєності території північних районів 
області (Любешівський, Маневицький, Камінь-Каширський, Ратнівський, Шацький 
райони). Північні райони області розміщені осторонь від важливих транспортних 
магістралей, мають низьку щільність шляхів сполучення, а тому характеризуються 
низькими рівнями  транспортної освоєності території. Низький рівень транспортної 
освоєності цих районів негативно впливає на їхній господарський розвиток, посилює 
периферійність, зменшує можливість отримання соціально-економічних імпульсів 
розвитку, що надходять саме через транспортні канали.   

Таким чином, до проблемних районів Волинської області належать північні 
поліські райони, які відзначаються низьким рівнем господарської освоєності території. 
Ці райони виділяються високим рівнем залісненості та заболоченості території, густою 
річковою та озерною мережею, малородючими ґрунтами, що стримує їхнє 
господарське освоєння. У свою чергу, низький рівень господарської освоєності 
території зумовлює невисокий рівень соціально-економічного розвитку поліських 
районів. Основною проблемою господарського освоєння території поліських районів є 
низький рівень промислової, сільськогосподарської та рекреаційної освоєності. Тоді як 
для лісостепових районів важливою проблемою постає оптимізація рівня 
господарської освоєності території, зокрема сільськогосподарської та 
лісогосподарської.    

Для вирішення проблем господарського освоєння території Волинської області 
нами пропонується комплекс заходів, основними з яких, на нашу думку, є такі: 

– розробити цільову регіональну програму соціально-економічного розвитку 
поліських районів області, в якій одним з основних завдань було б підвищення рівнів 
господарської освоєності території та соціально-економічного розвитку; 

– залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку області 
(машинобудування, харчова, хімічна, деревообробна промисловість) як одного з 
найкращих інструментів господарського освоєння території; 

– підвищення рівня промислової освоєності території області, особливо 
поліських районів, за рахунок збільшення рівня розвитку таких галузей 
промисловості, як деревообробна, торфова, виробництво будівельних матеріалів, 
харчова, легка, машинобудування (особливо сільськогосподарське), лісохімічна; 

– підвищення рівня сільськогосподарської освоєності території поліських 
районів та його оптимізація в лісостепових районах. У поліських районах 
підвищення рівня сільськогосподарської освоєності території слід здійснювати за 
рахунок збільшення ефективності аграрного виробництва, розвитку 
високопродуктивного тваринництва на базі потужної кормової бази, створення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції, відродження льонарства тощо; 

– оптимізація рівня лісогосподарської освоєності території області. 
Лісогосподарське освоєння території регіону повинно відбуватися виключно за 
принципом раціонального лісокористування; 

– підвищення рівня рекреаційної освоєності території області за рахунок  
використання наявного потенціалу рекреаційних ресурсів, будівництва нових 
туристично-рекреаційних об’єктів, залучення інвестицій в туристичну сферу, 
розвитку екологічного, сільського та транскордонного міжнародного туризму; 

– підвищення рівня транспортної освоєності території області, особливо 
північних районів. Будівництво нових транспортних магістралей, відновлення роботи 
річкового та повітряного транспорту, прокладання газопроводів у поліських районах;   
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– підвищення ефективності господарського освоєння меліорованих земель 
поліських районів за рахунок реконструкції каналів інженерно-меліоративних 
систем; переведення меліорованих земель під пасовища й сіножаті, що зменшить їх 
деградацію та сприятиме відновленню родючості ґрунтів;    

– зменшення міграційного відтоку населення із сільських територій за рахунок 
створення нових робочих місць на селі (розвиток фермерських підприємств, 
підприємств харчової й деревообробної промисловості), оскільки «обезлюднення» 
сільських територій призводить до «замороження» процесу  господарського 
освоєння, зниження рівня та депресивності соціально-економічного розвитку.  

Для того, щоб уникнути проблем соціально-економічного характеру в регіонах із 
низьким рівнем господарської освоєності території та екологічних проблем у регіонах, 
де рівень освоєності території є високим, потрібно проводити регіональну політику на 
засадах планування території. Основними нормативно-правовими документами, які 
визначають основні напрями й регулювання господарського освоєння території 
України та її регіонів, зокрема Волинської області, є Закони України «Про Генеральну 
схему планування території України», «Про засади державної регіональної політики», 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку 
регіонів», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», Земельний, 
Водний, Лісовий кодекси України, Стратегія розвитку Волинської області на період до 
2020 р. 

Згідно Закону України «Про Генеральну схему планування території України» 
визначено пріоритети та концептуальні вирішення планування й використання 
території країни, вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури, формування національної екологічної мережі [3]. В основі планування 
території області повинен бути закладений принцип оптимізації рівня її господарської 
освоєності. Тобто процес освоєння території повинен чітко регулюватися, для того 
щоб рівень освоєності був обґрунтованим із погляду економіки та екології, 
раціонального використання ресурсів тощо.  

Особливістю природно-географічного положення Волинської області є 
розміщення її в двох фізико-географічних зонах (Полісся й Лісостепу), що визначає 
специфіку її господарського освоєння. Ці макрорегіони мають відмінні історичні й 
соціально-економічні особливості розвитку. Тому під час планування регіонального 
розвитку області повинні бути враховані особливості розвитку поліських і 
лісостепових районів [6, с. 174].  

Для вирішення проблем господарського освоєння території області потрібно 
проводити планування її розвитку не лише в територіальному аспекті, а й галузевій 
структурі господарства, стимулюючи при цьому найбільш конкурентоспроможні 
галузі. Основою регіональної політики має стати самостійність регіонів щодо 
визначення цілей свого розвитку та можливостей фінансування заходів для їхньої 
реалізації, передусім за рахунок власних джерел та залучених інвестицій, а також 
раціональне використання трудового потенціалу та виробничих ресурсів, 
максимальне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення 
раціонального природокористування [11].  

Під час розробки програм соціально-економічного розвитку регіонів значну увагу 
потрібно звертати на рівень господарської освоєності території. Необхідно проводити 
комплексну оцінку рівня освоєності території, яка повинна лягти в основу програм 
розвитку регіонів, а регіональна політика – визначати основні засади господарського 
освоєння території. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, Волинська 
область має багато проблем, пов’язаних з її господарським освоєнням, вирішення 
яких вимагає проведення комплексу заходів. Оптимальним варіантом є 
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використання еколого-економічного підходу до господарського освоєння території 
області. В основі цього підходу – господарське освоєння за умов раціонального 
використання різноманітних ресурсів території. Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з детальнішим аналізом проблем господарського освоєння території 
області.  
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Транспортний комплекс Волинської області  

як складник регіональної конкурентоспроможності  
та євроінтеграційних процесів 

 
 Роботу виконано на кафедрі економічної  

та соціальної географії СНУ ім. Лесі Українки 
 
Проаналізовано сучасний стан транспортного комплексу Волинської області з погляду 

конкурентоспроможності регіону. Запропоновано шляхи модернізації та підвищення 
конкурентоспроможності транспортного комплексу Волинської області у контексті 
транскордонного співробітництва. 

Ключові слова: транспорт, транспортний комплекс, Волинська область, 
конкурентоспроможність регіонів.  

 
Makovetska L. O., Puhach S. O., Sosnytska Ya. S. The Transport Complex of the 

Volyn Region as a Component of Regional Competitiveness and Eurointegration 
Processes. The modern state of transport complex of the Volyn region from the point view of the 
region competitiveness is analyzed. The ways of modernization and improving the 
competitiveness of the transport complex of Volyn region in context of the cross-border 
cooperation are offered. 

Key words: transport, transport complex, Volyn region, regions competitiveness. 

 
Актуальність теми дослідження. Поглиблення інтеграційних процесів 

Європейського Союзу та України активізували проблематику регіональної 
конкурентоспроможності. Формування нової парадигми регіонального розвитку, що 
базується на створенні умов саморозвитку території, ефективному використанні їх 
конкурентних переваг потребує урахування широкого спектру умов та чинників 
формування конкурентного середовища. Сьогодні питання регіонального розвитку 
та його конкурентного середовища – одне з найбільш актуальних у наукових працях 
багатьох дослідників (В. Артеменко, П. Бєлєнький, В. Підвисоцький, С. Лазарєва,             
Є. Лібанова, О. Топчієв) та перебуває в центрі уваги управлінських структур. 
С. Данілова, К. Коценко,  М. Комарова,  І. Нікольський,  П. Луцишин багато наукових 
робіт присвятили питанням транспортного комплексу та його ролі у регіональному 
розвитку. 

Мета дослідження. До невирішеної частини проблеми конкуренто-
спроможності Волинської області слід віднести виділення та аналіз найбільш 
впливових факторів, а також виявлення тих із них, які не мають видимих ознак, але 
є суттєвими у забезпеченні розвитку регіону з метою їх врахування при формуванні 
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відповідної регіональної політики. Одним із таких чинників виступає транспортна 
система та її розвиток і розміщення. 

Завдання дослідження – аналіз транспортної системи Волинської області як  
складника сильної конкурентної переваги, яка сприяє розміщенню на її території 
нових підприємств та формуванню кластерів, залученню інвестицій, розвитку 
наукового та людського потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Транспортна система Волинської області – це 
зовнішні відносини, зокрема, просторові функції, які зводяться до об´єднання 
територій в єдине ціле, здійснення зв’язку з іншими регіонами країни та зарубіжними 
державами, що реалізує перевагу України як транзитної держави. 

Транспорт Волинської області, як ні одна інша галузь господарства, 
розміщений по всій території області. На кінець 2014 р. транспортна мережа 
Волинської області включала 593,1 км магістральних залізничних шляхів і 262,1 км 
залізничних колій на промислових підприємствах. Загальна протяжність 
автомобільних доріг загального користування складала 6193,5 км, у тому числі з 
твердим покриттям 5796,2 км. Також нараховувалося понад 300 км магістральних 
газопроводів, 2360 км місцевих газопроводів і 499 км місцевих водопроводів, а 
також 109,2 км тролейбусних шляхів [6].  

Порівняно з 2000 р. зросла довжина автомобільних шляхів із твердим 
покриттям при загальному зменшенні довжини автомобільних шляхів, натомість 
зменшилася довжина залізниць, а довжина тролейбусних шляхів не змінилася. 

Щільність залізничних колій становить 29,5 км на 1000 км2 території, що значно 
менше, ніж у середньому по Україні (38 км). Щільність автомобільних доріг із 
твердим покриттям становить 284,6 км на 1000 км2 території, причому порівняно з 
2000 р. щільність автомобільних доріг зросла на 9 км [4]. 

У 2014 р. вантажооборот усіх видів транспорту склав 1228,5 млн т/км, 
пасажирооборот – 2305,0 млн пас./км, що менше, порівняно з 2013 р., відповідно на 
10,9 % і 17,2 %, що пов’язано зі зменшенням обсягів перевезення вантажів і 
пасажирів [1].  

У 2014 р., порівняно з 2000 р., обсяг перевезень вантажів усіма видами 
транспорту зріс на 2,1 млн т (18 %), пасажирів – на 9,9 млн осіб (8,9 %). Так, у          
2014 р. усіма видами транспорту перевезено 11,1 млн т вантажів та 112,3 млн 
пасажирів, однак це менше, порівняно з 2013 р., відповідно на 3,5 % і 1,1 %.  

Основна частина перевезень вантажів (90,1 %) і пасажирів (76,2 %) 
здійснюється автомобільним транспортом. Високий рівень розвитку цього виду 
транспорту пояснюється його високою маневреністю, можливістю швидко 
доставляти вантажі на незначні відстані.  

На частку залізничного транспорту припадає лише 9,9 % від загального обсягу 
перевезених вантажів та 3,9 % перевезених пасажирів. Міським електричним 
транспортом перевезено 19,9 % усіх пасажирів [6].  

Інші види транспорту розвинуті недостатньо або взагалі відсутні. Зокрема, з 
кінця 1990-х років, в області не здійснюються перевезення річковим і повітряним 
транспортом, що пов’язано з кризовими явищами в економіці та конкуренцією з боку 
інших видів транспорту.  

Транспортне сполучення у напрямку Україна–Польща дає змогу забезпечити 
не тільки взаємні зв'язки уже названих, а й інших держав Європи, зокрема через 
найкоротший шлях сполучення між промислово розвиненими та 
постсоціалістичними країнами Європи та СНД (Польща, Німеччина, Чехія, Бельгія, 
Голландія, Франція, Люксембург, Росія, Казахстан, держави Закавказзя та 
Середньої Азії). Міжнародне значення має залізнична лінія із колією 
загальноєвропейської ширини, яка з’єднує Ковель та Хелм (Польща). Ця ділянка 
залізниці (в межах України 64 км) дає вихід Україні через територію Волині до країн 
Європейського Союзу. Ще однією залізничною ділянкою, яка з’єднує території 
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Польщі та України є Володимир- Волинський–Катовіце (Польща). Ковель є 
центральним та найголовнішим вузлом, який здійснює маршрутні перевезення у 
шести напрямках, а саме: до м. Сарни (на Київ), до м. Ківерці (на Луцьк та Рівне), до 
м. Володимир-Волинського (на Львів), до м. Хелм (на Варшаву та Берлін), до м. 
Брест (Білорусь) та до м. Камінь-Каширський.  

В області сформована ціла мережа прикордонних переходів, міжнародних ліній 
автомобільного та залізничного зв’язку. Зокрема, її територією проходять такі 
важливі автомагістралі міжнародного значення, як Київ–Ковель–Варшава–Берлін і 
Київ–Ковель–Брест. Одним з основних пунктів сполучення у напрямку Україна–
Польща є: Ягодин–Ковель. Через регіон проходить транспортний коридор Європа–
Кавказ–Азія (TRACECA) і його сухопутна частина Балтійське море–Чорне море: 
Ягодин–Ковель–Луцьк–Тернопіль–Хмельницький–Вінниця–Умань – порти Чорного 
моря. Цими дорогами Україна здійснює перевезення вантажів і пасажирів у понад         
40 країн Європи та Азії. Майже така ж кількість країн виконує транзитні перевезення 
територією України. Інтенсивність автомобільних потоків у міжнародному сполученні 
щорічно зростає на 10–15 % [5]. 

 Наявність потужної транспортної мережі складає основу для спорудження 
трансєвропейських автомагістралей Берлін–Варшава–Люблін–Ковель–Київ–Москва, 
а також до створення спеціальної економічної зони «Інтерпорт Ковель», яка 
покликана активізувати зовнішньоторговельний обмін, шляхом надання 
транспортно-складських послуг на рівні сучасних світових та європейських 
стандартів. Будівництво Інтерпорту на базі Ковельського залізничного вузла                     
(ст. Вербка), на перетині важливих залізничних напрямків з орієнтацією на обробку 
контейнерних вантажів, дасть змогу переорієнтувати до 15 % контейнерів, що зараз, 
як правило, відправляються більш довшим шляхом (через Брест) на Польщу й 
через неї – в інші країни Європи. Спеціалізація Інтерпорту дасть змогу створювати 
ефективну конкуренцію іншим залізничним станціям на українсько-польському 
кордоні, а також впливатиме на: 

– створення сприятливих умов для залучення міжнародних транзитних потоків 
на місцеві транспортні комунікації; 

– поліпшення транспортного сполучення між обласними центрами для більш 
повного й ефективного задоволення потреб регіональної економіки в послугах 
транспорту; 

– розширення зовнішньоторговельних зв’язків; 
– підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників і 

транспортних підприємств на світових товарних і фрахтових ринках. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. У поєднанні з тенденцією 

західних інвесторів розміщувати виробництва неподалік кордонів ЄС для 
скорочення транспортних витрат, транспортна система Волинської області є 
важливою передумовою для одержання значного економічного ефекту. Однак, ці 
фактори дають регіонам певні конкурентні переваги, але не означають, що ця 
територія сама собою «автоматично» перетвориться в потужний транспортно-
логістичний центр мультимодального типу. Для цього слід докласти багато спільних 
зусиль. 

Можливими напрямами для розвитку цієї сфери економічної діяльності у 
Волинській області можуть бути: 

– розробка науково-обґрунтованої транспортної політики щодо міжнародних 
транспортних коридорів; 

– залучення вітчизняних і закордонних інвестицій на створення транспортної та 
логістичної інфраструктури; 

– удосконалення регіональної нормативної (а за потреби – законодавчої) бази 
для впорядкування взаємин учасників доставки вантажів; 
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– створення нового кордонного переходу «Кречів-Крилув» у районі великих 
промислових міст області Володимира-Волинського та Нововолинська. Недостатня 
кількість пунктів пропуску, зокрема на кордоні з Польщею, посилює дисбаланс між 
пропускними можливостями України й сусідніх країн. На кордоні з Польщею 
загальною протяжністю 432 км у межах Волинської та Львівської областей області 
функціонує лише шість пунктів пропуску для автомобільного сполучення 
автотранспорту (щільність – 1 ПП на 72 км). А на німецько-польському кордоні до 
приєднання Польщі до Шенгенської угоди діяло 36 пунктів пропуску із щільністю 
розміщення – 1 ПП на 12‒13 км (за існуючими європейськими нормами має бути 
розташований один пункт пропуску на 20–30 км кордону); 

– створення у вузлах транспортної мережі мультимодальних термінальних 
комплексів багатоцільового призначення, що працюють за принципом «DOOR TO 
DOOR», яка передбачає доставку товару від дверей до дверей [5]. 

Зважаючи на чітку тенденцію до зростання вантажо- та пасажиропотоків через 
територію Волинської області, також керуючись прагненням наблизити технічну та 
технологічну оснащеність українсько-польського кордону до вимог і стандартів 
Європейського Союзу, вже сьогодні слід вжити заходів для належного просторового 
планування територій, зонінгу та резервування ділянок біля основних магістралей 
для наступної їх реконструкції, будівництва нових шляхів, розв’язок та об’єктів 
дорожньої інфраструктури. Це питання є також важливим і з огляду на суттєвий 
транзитний потенціал України, зокрема й Волинської області.  
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Туризм як явище виник і розвивається переважно в середовищі міської 
культури та міського способу життя. Саме міські жителі в прагненні подорожувати та 
досліджувати інші країни, землі та регіони сформували активне ставлення людини 
до тимчасової зміни місця перебування з пізнавальною, культурною, релігійною, 
рекреаційною, комерційною, діловою метою. Ще з античних часів збереглися 
відомості про подорожі між містами стародавньої Греції та Риму, переважно 
торговельно-комерційного характеру, а також із політичних, рекреаційно-оздоровчих 
міркувань та для проведення дозвілля й організації розваг. Варто згадати лише 
знамениті гладіаторські змагання в Римі, що збирали глядачів із різних куточків 
імперії, або відомі римські курорти в містах Куми та Байї, про які так образно й щиро 
писав Гай Юній Ювенал у своїх «Сатирах».  

Найперші організовані туристські подорожі, зазвичай, носили характер 
паломництва до святих сакральних місць. Але й тоді вони буди пов’язані переважно 
з містами чи краще з поселеннями, де знаходились культові предмети та споруди, 
проживали видатні релігійні діячі, відбувалися масові релігійні заходи. Навіть 
класична перша туристська подорож Томаса Кука в 1841 р. була здійснена в Англії 
між містами Лейстер та Лафборо. Міжміські подорожі ставали все більш 
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інтенсивними та регулярними з розвитком капіталістичних відносин. І справа тут 
полягає не лише в активізації ділових та торговельно-комерційних поїздок, а в тому, 
що з розвитком взаємних економічних відносин як у межах однієї країни, так і на 
міжнародному рівні люди почали прагнути більш глибоко дослідити та пізнати 
культурну, історичну, релігійну, побутову спадщину та традиції одне одного, 
зрозуміти внутрішню сутність, «образ міста», відчути його мешканців, характер і 
стиль життя, його спосіб існування [3]. 

Розуміння сутності «міського туризму» як гілки урбаністичного країнознавства 
виникло в Європі лише у 1980 р. в Німеччині. Видатні економісти й географи 
Гартмут Лезер, Генріх Нойенфельдт та Олаф Розе (Hartmut Leser, Henrike 
Neuenfeldt, Olaf Rose) запропонували поняття «міський туризм» (нім. 
Städtetourismus) для виокремлення особливого виду туристичної діяльності, що 
пов’язана з відвідуванням міст із різною пізнавальною, комерційною та культурно-
розважальною метою.  Так, у словнику Г. Лезера (1997 р.) сказано: «Міський туризм 
являє собою короткострокове (зазвичай 1–4 дні) відвідування міста з таких причин: 
інтерес до історії або мистецтва міста, інтерес до відвідування подій і придбання 
різних видів товарів у даному місті. Міська подорож відбувається як індивідуально, 
так і в групі. Часто міська подорож проводиться в формі екскурсії на вихідних» [4; 5]. 

На нашу думку, таке тлумачення є дещо спрощеним і не дає змоги повноцінно 
врахувати особисті вузькоспеціалізовані потреби міських туристів. Слід чітко 
відокремити сферу застосування терміну «міський туризм» від інших за метою 
подорожі видів туризму. Ми вважаємо, що міський туризм має більш вузьку 
направленість та спрямований на задоволення переважно культурно-пізнавальних 
потреб туристів, пов’язаних із загальним універсально-комплексним ознайомленням 
із містом, його архітектурною та просторовою конфігурацією, планувальною 
структурою, історичною, етнічною та культурно-релігійною спадщиною. Міський 
турист намагається усвідомити «душу» міста, сформувати свій власний його образ 
(або підтвердити вже існуючий образ у своїй свідомості), зрозуміти стиль, темп і 
характер життя його мешканців, відчути кліматичні, гідрологічні й орографічні 
особливості, сформувати своє власне уявлення про взаємне розташування 
проспектів, вулиць, площ, парків, скверів та інших елементів урбаністичного 
середовища, збагатити свою інтелектуальну та духовно емоційну сферу новими 
знаннями, враженнями та спогадами. 

Отже, міський туризм є особливим видом спеціалізованого туризму, що 
орієнтований на комплексне використання природних, культурно-історичних, 
етнографічних та інших ресурсів міст із метою формування специфічного 
духовно-ментального уявлення про їх середовище та створення комплексного 
туристичного продукту. 

Вплив міського туризму проявляється в економічній, культурній, соціальній та 
інноваційній сферах. Зокрема, розвиток міського туризму позначається на 
розширенні й зміцненні культурних зв'язків між містами та регіонами. На відміну від 
офіційної інформації про місто, одержуваної за допомогою засобів масової 
інформації, міський туризм дає змогу краще зрозуміти спосіб життя його мешканців, 
відчути його духовно-ментальний клімат, усвідомити характер та манеру 
спілкування, зрозуміти шаблони життєвого досвіду. Це сприяє руйнуванню 
забобонів і стереотипних уявлень про мешканців міста і дозволяє налагодити 
взаємне сприйняття й порозуміння. Формування туристичного продукту та надання 
широкого асортименту товарів і послуг, необхідних для задоволення потреб міських 
туристів, веде до створення нових робочих місць, зростання доходів населення. 
Розгортання процесів туристичного обслуговування в містах сприяє саморозвитку та 
самоідентифікації членів суспільства. У цьому полягає соціальне значення міського 
туризму [2]. 
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На завершення теоретичних міркувань про сутність та роль міського туризму, 
розглянемо основні фактори, що впливають на його проведення та організацію. 
Серед екзогенних (зовнішніх) факторів важливу роль відіграють природно-
кліматичні та культурно-історичні. Саме вони й визначають популярність тих чи 
інших міст серед туристів, особливості формування «образу» міста, вибору 
туристичних маршрутів. Внутрішньоміські економічні фактори впливають на рівень 
організації туристської діяльності, забезпечення її відповідною інфраструктурою та 
кадрами, розвиток міжміської та міжнародної кооперації й співпраці в туристській 
галузі. Соціальні фактори визначаються збільшенням потоку міських туристів 
внаслідок зростання соціальних запитів на його проведення, підвищенням рівня 
достатку туристів, збільшенням тривалості вільного часу для проведення турів. 
Серед розселенських факторів чільне місце посідають процеси урбанізації та 
поширення міського способу життя. Вони формують унікальність внутрішнього 
образу міста, неповторність його перцепційних властивостей, що приваблюють 
значні туристичні потоки. Політико-правові фактори включають у себе комплекс 
юридичних положень для здійснення міжнародного міського туризму, перетину 
кордонів, надання віз тощо, а також загальну політичну ситуацію у світі й в окремих 
країнах, пов’язану з військовими конфліктами, загрозою міжнародного тероризму та 
ін. Технологічні фактори акцентують увагу на застосуванні сучасних інформаційних 
та інноваційних технологій для просування туристичного продукту в містах, 
екологічні впливають на взаємозв’язок туристичної діяльності в містах із природним 
середовищем, культурно-історичні – пов’язані з тими об’єктами міської та світової 
спадщини, що складають інтерес для міських туристів й є основою для формування 
їх ресурсної бази. Важливу роль серед зовнішніх факторів відіграє сезонність. Вона 
проявляється у різкому збільшенні туристичних потоків у місті на певний час (за 
сприятливих погодно-кліматичних умов, під час відпусток, канікул чи на момент 
проведення сезонних соціально-культурних заходів тощо), а також у формуванні 
специфічного іміджу, «образу» міста, який обумовлений відповідною порою року. 

Ендогенні (внутрішні) фактори розвитку міського туризму охоплюють 
матеріально-технічне забезпечення туристичного продукту засобами розміщення, 
підприємствами транспорту, громадського харчування, інформації, торгівлі того, а 
також включають у себе сприяння розвитку приватному туристичного бізнесу, 
розвиток інформаційної складової просування туристичного продукту, забезпечення 
сфери міського туризму відповідними кадрами високої кваліфікації тощо [1]. 

Усі міста світу доцільно поділити на дві групи: 
1. Міста, де специфічний образ міста виконує основну функцію для розвитку 

туризму. До них належать майже всі столиці європейських та американських 
держав, провідні столиці країн Азії (Пекін, Токіо, Делі, Анкара, Єреван), що зберегли 
свою самобутність, окремі столиці країн Африки, Латинської Америки й Океанії 
(Алжир, Касабланка, Аккра, Каїр), а також історичні міста, культурні та релігійні 
центри (Пальміра, Стамбул, Єрусалим, Томбукту, Теуантепек, Ватикан) і світові 
курорти (Анталія, Хургада, Шарм-ель-Шейх, Дубаї, Санта-крус-де-Тенеріфе, 
Пальма-де-Майорка, Майямі, Ріо-де-Жанейро). В Україні до першої групи належать 
Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Батурин, Білгород-
Дністровський та багато інших. Туристична сфера цих міст дуже залежна від 
ситуації на ринку, еластичності туристичного попиту, від поточної політичної ситуації 
та спрямованості міжнародних інвестицій. Такі міста орієнтуються на специфічного 
споживача з відповідним рівнем доходів й унікальними  специфічними цілями 
подорожей. Якщо ми маємо справу з містами, де туристична функція залишається 
вузькоспеціалізованою (малі нестоличні, курортні, історичні міста), то вони скоріш 
потрапляють у залежність не тільки від кон'юнктури туристського ринку загалом, а й 
від стану туристського попиту певного сегменту ринку споживачів, що робить міську 
систему нестійкою. 



 117  

2. Міста, образ яких чітко не проявляється, а туристи переважно спрямовані на 
використання окремих вузькоспеціалізованих туристичних послуг. Такими є деякі 
великі та середні міста Європи й Північної Америки (Дрезден, Кельн, Піза, Мілан, 
Палермо, Сорренто, Мальме, Гьотеборг, Ліверпуль, Лідс, Марсель, Монреаль, 
Квебек, Г’юстон, Сієтл, Акапулько, Монтеррей), деякі відомі міста Азії та Африки 
(Шанхай, Фуцзянь, Бомбей, Калькутта, Мадрас, Ер-Ріад, Ізмір, Олександрія, Лагос, 
Кейптаун, Йоганнесбург), Латинської Америки та Океанії (Гавана, Консепсьон, 
Каракас, Сан-Паулу, Порту-Алегрі, Веллінгтон, Мельбурн, Аделаїда). В Україні це 
малі курортні міста (Трускавець, Немирів, Хмільник, Ворзель, Гола Пристань), а 
також центри паломництва (Умань) та культурно-етнічних пам’яток (Коломия, 
Миргород, Збараж). 

Найбільш відвідуваними туристичними центрами в наші часи є світові міста, що 
виступають елементами світової економічної системи. Їх нараховується близько            
150. На 2014 р. рейтинг топ-10 міст за відвідуваністю очолює Гонконг (табл. 1). Він 
обігнав свого найближчого конкурента – Лондон – більше, ніж на 10 млн відвідувачів. 
Далі знову йдуть азіатські міста: Сінгапур та Бангкок. А після Парижу (5 місце) – 
китайський Макао, Дубаї (ОАЕ), Шеньчжень. Замикають список Нью-Йорк та Стамбул.  

 
Таблиця 1  

Міста світу за рейтингом відвідуваності туристами, млн осіб 
 

 
Отже, в переліку найбільш відвідуваних міських туристичних дестинацій світу 

майже не залишилось європейських та північноамериканських міст. Провідні позиції 
наразі належать містам Китаю, Індокитаю, Близького Сходу.  

Таким чином, урбаністичне країнознавство визначає характер розподілу й 
рівень розвитку міського туризму в сучасному світі. На тлі масштабних 
урбаністичних процесів неухильно підвищуються роль і значення міст у розвитку 
туризму. Створюючи умови для залучення туристів до культурно-історичного 
надбання, заняття бізнесом, відпочинку, оздоровлення людей і т. д., вони 
притягують все більшу кількість подорожуючих осіб. 

№ 
з/п 

2007 р. 2012 р. 2014 р. 

1. 
Лондон (Великобританія) – 
15,3 

Гонконг (Китай) – 23,7702 Гонконг (Китай) – 27,77 

2. Гонконг (Китай) – 12,5 
Сінгапур (Сінгапур) –
21,3457 

Лондон (Великобританія) – 
17,384 

3. Бангкок (Таїланд) – 10,84 Бангкок (Таїланд) – 15,82 
Сінгапур (Сінгапур) – 
17,086 

4. Сінгапур (Сінгапур) – 10,2 
Лондон (Великобританія) 
– 15,4610 

Бангкок (Тайланд) – 16,245 

5. Париж (Франція) – 8,76 
Макао (Макао  
(Аоминь)) – 13,3608 

Париж (Франція) – 14,982 

6. Нью-Йорк (США) – 7,65 
Куала-Лумпур  
(Малайзія) –13,3395 

Макао (Макао (Аоминь)) – 
14,967 

7. Торонто (Канада) – 6,63 
Шеньчжень (Китай) – 
12,1004 

Дубаї (Об’єднані Арабські 
Емірати) – 13,2 

8. Дубаї (ОАЄ) – 6,54 
Нью-Йорк (США) – 
11,6180 

Шеньчжень (Китай) – 
13,121 

 
9. 

Стамбул (Туреччина) – 
6,45 

Анталія (Туреччина) – 
10,2966 

Нью-Йорк (США) – 12,23 

10. Рим (Італія) – 6,12 Париж (Франція) – 9,7808 
Стамбул (Туреччина) – 
11,871 
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В настоящее время в связи с интенсивным развитием туристской отрасли 

мирового хозяйства возникла необходимость нового страноведческого осмысления 
географических знаний.  

Очевидно, что нельзя отправляться в туристическое путешествие, не изучив 
географическую карту, не имея сведений об особенностях природы, об обычаях, 
нравах, образе жизни народов, хозяйстве и политике в той стране или регионе, 
куда направляется турист. Все эти особенности должен хорошо знать менеджер 
туристской фирмы, организатор путешествия, туристской программы. Турист, в 
свою очередь, должен иметь о них представление, достаточное для осознанного 
принятия решения о покупке туристского продукта и удовлетворения 
элементарных познавательных потребностей. Необходимую для этого 
информацию дает комплексное страноведение. 

Таким образом, в настоящее время без глубокой страноведческой подготовки 
немыслимо формирование современного организатора туризма, специалиста 
туристского бизнеса высокого класса. Определенная страноведческая подготовка 
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необходима и самим туристам. Без страноведческого просвещения туристу 
невозможно получить интеллектуальное удовлетворение от заграничного 
путешествия  

Изучение страноведения становится все более необходимым для выпуска 
специальной литературы и разнообразных путеводителей, обоснования и 
разработки туристских маршрутов, а также создания новых продуктов на рынке 
международного туризма. 

Таким образом, страноведение – важная составная часть туризма как вида 
деятельности и системы учебных дисциплин для подготовки высокообразованных, 
профессиональных кадров для турбизнеса. Комплексное страноведение 
выполняет несколько важных функций: гносеологическую, просветительскую, 
аксеологическую (оценочную), информационную, развивающую, учебную. 

Широко распространена точка зрения, что страноведение в туризме – это 
изучение природы, населения в целом и отдельных народов страны, ее истории и 
культуры, особенностей политики, хозяйства и окружающей среды, т. е. всех 
компонентов страны, составляющих условия и предпосылки для организации и 
развития туризма на ее территории [1]. Данная дефиниция достаточно полно 
определяет содержательную сторону страноведческой деятельности, выделяя ее 
комплексный характер и назначение. Вместе с тем, чрезвычайно важной 
представляется форма страноведческого знания, которая является конечным 
исследовательским результатом именно в туристском страноведении. 

Конечная цель изучения страны – создание комплексной туристской 
характеристики как совокупности элементов ее туристского образа (имиджа), в т. ч. 
туристской привлекательности, а также условий организации и развития туризма.  

Туристская привлекательность (аттрактивность) региона – это ассоциативный 
образ региона (территории) в представлении групп общественности и отдельных 
индивидов. Ассоциативный образ формируется как совокупность эмоциональных и 
рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков 
региона, собственного опыта, официальной и неофициальной информации. Образ 
страны, формирующийся у туриста, складывается из многих аспектов природы, 
культуры населения и хозяйства и в результате позволяет оценить степень 
привлекательности той или иной территории для целей рекреации и туризма.  

Аттрактивность региона создается под влиянием географических, природных, 
культурных, технологических, социальных, экономических, инфраструктурных 
факторов, увязанных в единый комплекс. Факторы – это обстоятельства 
вызывающие и поддерживающие деятельность, в данном случае – привлекающие 
туристов в страну, формирующие туристский спрос. 

Важным элементом страноведческой характеристики являются условия, 
влияющие на  туристский спрос. Под условиями развития туризма понимается 
совокупность разнообразных форм естественных (природных) и антропогенных 
воздействий, оказывающих существенное влияние на развитие турбизнеса, но 
непосредственно не используемых в этой сфере деятельности, а также 
формирующие туристскую аттрактивность страны. 

Образ страны – это живое, наглядное представление об особенностях той или 
иной территории, государства. Он может иметь различные качественные стороны 
или аспекты: живописный (ландшафтный), этнический, экономический, 
политический образ и др. Образ страны может формироваться на основе личного 
посещения человеком той или иной страны, знакомства с ее природой, людьми и их 
культурой, хозяйством и товарами, которые производятся в этой местности, либо 
на основе представленной ему в различных формах информации. Кроме того, 
образ стран создают в средствах массовой информации в целях рекламы туризма, 
экономических достижений стран, в политических целях и др. 

Образ страны, формирующийся у туриста, складывается из многих аспектов 
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природы, культуры населения и хозяйства и в результате позволяет оценить 
степень привлекательности той или иной территории для целей рекреации и 
туризма.  

Основным содержанием комплексного страноведения является раскрытие 
пространственной организации страны как результата взаимодействия ее 
территориальных элементов общественного и природного характера, т. е. изучения 
взаимосвязей, сочетания компонентов, комплекса всех составляющих. Аналогично, 
главной задачей туристского изучения является создание образа страны, что 
возможно только путем выявления специфических особенностей сочетания, 
мозаики, композиции всех компонентов. 

Объективность образа страны зависит от полноты рассматриваемого 
страноведческого комплекса. Этот образ должен отвечать современной 
действительности и в то же время содержать исторические аспекты. 

Для создания такой характеристики необходимо выявить взаимосвязи и 
взаимозависимости компонентов, поскольку только их сочетание, 
пространственная композиция определяют своеобразие, специфику «образа» 
страны в туризме. 
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Одной из наиболее актуальных регионоведческих проблем является анализ 
взаимодействий региональных систем различного уровня. При этом новые аспекты 
данной исследовательской проблемы связаны с возникновением и функцио-
нированием таких региональных структур, как трансграничные регионы (ТГР). 

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 новые формы туристских 
продуктов и иное качество туристских услуг. 

В трансграничном сотрудничестве в сфере туризма есть немало преимуществ. 
Он может содействовать культурному и экологическому равновесию и целостности, 
быть средством повышения региональной конкурентоспособности и устойчивости, 
укрепить региональную идентичность и развитие, экономическую деятельность, 
которая может укрепить территориальное единство. Устойчивое развитие туризма 
имеет огромный потенциал для поддержки или даже обеспечения процесса 
конвергенции между регионами, через повышение конкурентоспособности и 
территориальное сотрудничество. 

Европейское пространственное планирование и политика регионального 
развития вносят свой вклад в процесс создания новых трансграничных регионов, 
где формируется туристическое пространство [1]. В то же время, трансграничное 
сотрудничество в сфере туризма предоставляет средства для борьбы с 
глобальными сдвигами и изменениями в региональной трансграничной динамике, а 
также готовит фундамент для более устойчивого развития туризма. Достижение 
устойчивого туризма предполагает устойчивое использование местных ресурсов и 
поддержание прочной индустрии туризма.  

В 1980 г. началась реализация проекта Совета Европы под названием 
«Европейские культурные маршруты». Их цель – осознание культурной 
идентичности и европейского гражданства, сохранение и защита культурного 
наследия как источника социального, экономического и культурного развития среды 
проживания, придание местам, связанным с культурным туризмом, особой 
важности. Кроме того, в качестве важного элемента проекта выступали приоритет 
культурного туризма, как одного из способов проведения свободного времени, и 
содействие расширению европейской культуры. В настоящее время 
сертифицировано 29 европейских трансграничных культурных маршрутов [2]. 

Два первых маршрута («Путь паломничества в Сантьяго-де-Компостела» и 
«Архитектура без границ») получили сертификат в 1987 г. Другими европейскими 
культурными маршрутами являются: «Маршрут Дон Кихота», «Маршрут 
финикийцев», «Пути Святого Михаила», «Викинги и норманны – европейское 
наследие», «Пиренейское железо», «Железная Дорога в Центральной Европе», 
«Парки, сады и пейзаж», «Европейские кладбища» и др. [3]. 

Концепция культурного наследия, реализуемая в т. ч. через трансграничный 
культурный туризм, становится предметом действий многих стран и организаций. 
Так, например, проекты трансграничного сотрудничества в области культурного 
туризма успешно реализованы через INTERREG «CENTROPE» с участием 
Словакии, Австрии, Венгрии и Чехии; «TRANS-TOUR-NET» с участием Румынии и 
Болгарии и др. Подобные проекты реализуются в настоящее время и с участием 
белорусской стороны.  

В 2012 г. стартовал международный польско-белорусский (Сувалкский регион 
(Польша) и Гродненская область) трансграничный проект «Путешествие в 
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этносказку». Он направлен на повышение конкурентоспособности и туристической 
привлекательности трансграничного региона посредством совершенствования 
маркетинга территории, создания объектов туристического притяжения на 
приграничных территориях, вовлечения этнокультурных ресурсов и повышения 
квалификации поставщиков туристических услуг. Трансграничный регион проекта – 
самобытная часть как Беларуси, так и Польши. Особенности местного фольклора, 
архитектуры, народного быта, традиций и обрядов позволят данному региону 
успешно конкурировать на внутреннем и внешнем туристских рынках. 

Трансграничный туризм – явление, имеющее многовековые традиции. Он 
появился одновременно с появлением и установлением государственных границ. 
Однако интенсификация и институциализация трансграничного сотрудничества, 
имевшие место во второй половине ХХ в., придали ему новое измерение. Развитие 
трансграничного туризма стало шансом для периферийных регионов. Большое 
значение для развития трансграничного туризма во многих европейских странах 
стали иметь еврорегионы. 

Анализ сути трансграничного сотрудничества регионов в Европе показывает, 
что туризм занимает в нем значительное место. Участниками туристских 
путешествий становятся не только жители данного региона, посещающие своих 
соседей по другую сторону границы, но и другие путешественники, для которых 
ТГР – территория туристского посещения. Трансграничный туризм является 
выездным туризмом для приграничных регионов, но внутренним для ТГР. 

Трансграничный туристский маршрут – трасса путешествия, соединяющая 
туристские достопримечательности на территории ТГР, 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 данными государствами.  

Туристские маршруты, проходящие через ТГР, служат расширению 
возможностей развития добрососедского туризма, в который вовлечены 
приграничные сообщества этих периферийных, некогда слаборазвитых территорий. 
Они инициируют и поддерживают действия локальных сообществ по устойчивому 
развитию этих регионов, имеющих определенную историческую общность, 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, повышают 
туристскую привлекательность приграничных регионов. Трассы этих маршрутов 
проходят через территории с исключительными по ценности природными и 
культурными туристскими ресурсами. Такие маршруты рекламируют весь ТГР, 
демонстрируя их 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 
культивированию знаний об общем прошлом их культурной самоидентификации. 
Кроме того они инициируют духовное возрождение, а также практически участвуют 
в реализации идеи интеграции народов. 

Наиважнейшей 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 



 123  

развитие непроизводственной сферы. Такие маршруты служат улучшению 
доступности приграничных территорий, хозяйственному туристскому освоению и 
улучшению состояния транспортной инфраструктуры. 

К числу мероприятий в наибольшей степени содействующих развитию 
трансграничных туристских маршрутов следует отнести: 

− открытие туристских пограничных переходов; 
− туристское освоение приграничных охраняемых территорий; 
− развитие трансграничной транспортной, энергетической и телекоммуника-

ционной инфраструктуры; 
− создание соответствующих условий для развития еврорегионов; 
− создание системы туристской информации; 
− издание литературы о туризме; 
− организация туристских ярмарок. 
Открытие пространства государств-партнеров для различных видов 

трансграничного сотрудничества, и прежде всего для туризма и рекреации, может 
обеспечить устойчивое и разностороннее хозяйственное развитие ТГР [4].  
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Одной из важнейших форм экономических связей между странами является 
международный туризм. Поэтому исследование данной отрасли хозяйства 
является одним из важнейших элементов страноведческих исследований.  

К началу ХХI века туризм стал одним из ведущих направлений социально-
экономической, культурной и политической деятельности большинства государств и 
регионов мира. В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры, 
транспорта, безопасности, гостиничного бизнеса и др. С учётом внутреннего 
туризма, почти половина населения земного шара ежегодно становится туристами. 
Туризм занимает значительное место и в международных отношениях: из 7 млрд 
человек на планете ежегодно более 1 млрд посещают зарубежные страны в 
туристических целях. 

Международный туризм является не только популярным видом отдыха, но и 
активно развивающейся сферой мировой экономики. За последние два 
десятилетия число туристов в мире увеличилось в 2 раза (рис.  1). 

 

 
 

Рис. 1. Рост туристских прибытий в мире [1, c. 4] 

 
Туризм является высокодоходной отраслью и входит в число трех крупнейших 

экспортных отраслей, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с 
нефтегазодобывающей промышленностью и с автомобилестроением, удельный 
вес которых в мировом экспорте 11 % и 8,6 %, соответственно. Повышение 
благосостояния населения разных стран, увеличение количества свободного 
времени, а также необходимость полного восстановления человеческого фактора в 
экономике способствует росту международных поездок с целью отдыха. Развитие 
туризма оказывает стимулирующее воздействие на разные секторы экономики: 
транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство 
товаров народного потребления. 

Становление общемирового туристского рынка сопровождается мощными 
процессами транснационализации, которые находят выражение в международном 
переплетении частных капиталов, усилении связей между монополиями разных 
стран и в широком развитии транснациональных компаний в сфере турбизнеса. 
Состояние мировой индустрии туризма, несмотря на объективные трудности 
последних лет, в целом демонстрирует стабильность и сохраняет позиции 
крупнейшего, высокодоходного и быстро развивающегося сектора мировой 
экономики. На долю туризма приходится примерно 30 % мировой торговли 
услугами, около 7 % мировых капиталовложений и 10,5 % мирового ВВП.  

Международный туризм – существенная составляющая инновационного 
развития любой страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и 
экологически безопасная отрасль экономики, источник валютных поступлений и 
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средство для обеспечения занятости. Индустрия туризма (включая внутренний) 
является крупнейшей по числу занятых рабочих мест в мире – 297 млн чел. [2]. 

Одной из главных особенностей развития туризма является неравномерное 
распределение туристских потоков в разных регионах и странах мира. 
Международный туризм в мире крайне неравномерен, что объясняется в первую 
очередь разными уровнями социально-экономического развития стран и регионов.  

Согласно данным ВТО, в мире насчитывается 15 стран, специализирующихся 
на туристических услугах, в которых поступления от туризма превышают доходы от 
экспорта, нередко во много раз. К ним относятся небольшие островные государства 
в зоне влажных субтропиков и тропиков – Барбадос, Сейшельские острова и 
другие. У 45 стран поступления от туризма превышают 1/4 часть от объёма 
экспорта (это, в основном, развивающиеся государства со слаборазвитой 
экономикой). Для 38 % государств туризм – главный источник дохода, а для 83 % 
стран туризм является одним из пяти основных источников дохода [1].  

Поступления от международных расходов посетителей на жилье, продукты 
питания и напитки, развлечения, магазины, другие услуги и товары достигли              
1245 млрд долл. в 2014 г., увеличившись на 3,7 %, т. е. 48 млрд долларов. 
Валютные поступления от туризма в регионах мира неодинаковы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 . Валютные поступлениях от туризма в регионах мира (в процентном 

расчёте из 100 % поступлений от мирового туризма) [1, c. 5] 

 
Таблица 1  

 Страны-лидеры по посещаемости туристов и по доходам от туризма 

 
По посещаемости По доходам 

1. Франция 1. США 

2. Испания 2. Испания 

3. США 3. Китай 

4. Китай 4. Франция 

5. Италия 5. Макао (Китай) 

6. Турция 6. Италия 

7. Германия 7. Великобритания 

8. Великобритания 8. Германия 

9. Россия 9. Таиланд 

10. Мексика 10. Гонконг (Китай) 

 
Рейтинг наиболее посещаемых стран в 2014 г. отличается от рейтинга стран, 

больше всего заработавших на туризме (табл. 1). США, которые по числу 
посещений занимают лишь второе место, традиционно лидируют по объему 
доходов от туризма. При этом Франция, постоянный лидер по числу посещений, 
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занимает третье место по объему доходов. Страны, которые не попали в число 
лидеров, но зафиксировали хороший прирост числа посещений, – Египет, Марокко, 
Зимбабве и Аргентина [1, c. 6]. 

Наибольшее развитие международный туризм получил в западноевропейских 
странах. На долю этого региона приходится свыше 50 % мирового туристического 
рынка и около 60 % валютных поступлений. Примерно 20 % приходится на Америку, 
менее 10 % – на Азию, Африку и Австралию, вместе взятые (рис. 3). 
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23,2 %
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 Европа

Азия и Океания

Америка

Африка

Ближний Восток

 
 

Рис. 3. Туристские прибытия по регионам мира [1, c. 4] 

 

Такая тенденция создает объективные условия для всё более четко 
проявляющейся в последнее время межрегиональной конкуренции, когда 
появление новых курортов с завышенными стандартами обслуживания заставляет 
старые туристские регионы подтягивать свои стандарты, искать новые 
качественные пути конкурентной борьбы за приезд туриста в регион. Таким 
образом, стандарты обслуживания постоянно повышаются. 

В целях привлечения дополнительных потоков туристов каждый регион, курорт 
старается создать для них наилучшие условия для отдыха и путешествий, чтобы 
туристы чувствовали себя как дома. Немаловажную роль здесь играет понятная и 
доступная информация для туристов, как в каталогах, так и в местах отдыха и 
путешествий (стенды, указатели, обозначения объектов и т. д.). 

Согласно статистическим данным ВТО, на протяжении последних десятилетий 
наблюдается постоянный рост объемов международного туризма. В среднем 
мировой туристский бизнес возрастает на 3–4 % в год, несмотря на происходящие 
время от времени мировые и региональные кризисы. 

Изучение этих вопросов позволяет делать вывод о том, что изучение 
международного рынка туризма является основополагающим для развития 
регионов и отдельных стран, так как позволяет учесть их индивидуальные и 
типичные особенности. 
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Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку туристичної галузі в 

нашій державі зростає науковий і практичний інтерес до релігійно-паломницького 
туризму.  Останній розглядається не тільки як подорожі до святих місць, а й як 
духовно- культова практика для пересічних віруючих [14]. Релігійно-паломницький 
туризм нині користується значним попитом і популярністю. В його складі можна 
виділити кілька функціонально-цільових видів: власне паломництво (відвідання 
святих місць із метою поклоніння основним святиням і реліквіям); релігійно-
пізнавальні поїздки (ознайомлення з видатними релігійними місцями, культурно-
релігійними пам’ятками, об’єктами, релігійною історією й філософією); наукові та 
релігійно-просвітницькі подорожі (відвідання релігійних об’єктів істориками, 
мистецтвознавцями, богословами, соціологами та іншими фахівцями,  які  вивчають 
релігійну сферу та її суспільно-просторові прояви  тощо) та ін. [1]. Україна має 
значний потенціал для розвитку паломницького туризму, що потребує наукового 
вивчення й залучення фахівців із різних напрямів дослідження функціонування 
релігійно-паломницького туризму в країні, включаючи її регіональний контекст. 

Метою цього дослідження є вивчення особливостей функціонування 
паломництва у Волинській області як однієї з перспективних територій релігійно-
паломницького туризму та визначення проблем і перспектив розвитку цього виду 
діяльності населення в краї. 

Основними завданнями публікації є характеристика основних паломницьких 
центрів Волинської області, аналіз їхньої паломницько-сакральної привабливості та 
визначення основних проблем функціонування паломництва досліджуваної території. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Паломництво – одна з 
найдавніших різновидностей галузі туризму, що була започаткована на нашій 
території ще в кінці ХІ ст., коли святі місця Палестини почали відвідувати руські 
монахи [13]. Об’єктами для поклоніння є й інші святі місця в країнах світу та Україні 
зокрема, у тому числі й Волині. Так, на території Волинської області знаходиться 
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понад тисячу історико-культурних та релігійно-паломницьких об’єктів (монастирі, 
церкви, каплиці, старовинні ікони, дзвіниці, цілющі джерела, окремі предмети культу 
тощо), які притягують до себе паломницькі потоки прочан і туристів, у тому числі 
іноземних. На територію області щорічно приїжджає понад 10 тис. паломників, 
включаючи туристів із близького й далекого зарубіжжя [5]. Останнім часом у країні 
спостерігається активізація паломницьких процесів для православних віруючих. Для 
реалізації паломницьких турів із боку приймаючої сторони необхідним є наявність 
сакральних об’єктів, що становлять паломницький інтерес (церкви, монастирі, де 
відбуваються богослужіння, а також наявність у них відомих проповідників-місіонерів 
та багатих на духовний досвід духівників, а також чудотворних ікон, мощей святих 
угодників тощо), зручних транспортних засобів та доставки до паломницьких центрів, 
місць ночівлі та харчування в них, а також за необхідності підрозділів, що займаються 
екскурсійною та організаційною діяльністю щодо проведення паломництва [4].  

Волинська область є багатою сакральними об’єктами різного роду. Що ж 
стосується системи організації паломницьких турів, яку забезпечують як церковні, 
так і світські установи, а також масово відбуваються самоорганізовані паломницькі 
подорожі, то тут слід бажати кращого у багатьох питаннях  паломницького 
обслуговування й надання певних послуг. 

Найбільш відомими сакральними об’єктами області є Зимненський, 
Михнівський, Старосільський, Гродненський жіночі монастирі та Милецький, 
Старочарторийський, Низкиницький, Вербківський чоловічі монастирі, а також 
численні храми, окремі сакральні споруди, цілющі джерела та чудотворні ікони, як 
наприклад, Холмська ікона Божої Матері ХІ ст. (м. Луцьк), чудотворна ікона Божої 
Матері «Одигітрія» XV ст., що в  Троїцькій церкві с. Тростянець Ківерцівського 
району; Георгієвська церква 1264 р. у м. Любомль; Покровська церква 1745 р., що в 
с. Піддубці Луцького району; Іллінська церква  1700 р. в м. Камінь-Каширський; 
Петро-Павлівська церква 1629 р. в с. Іванівка Рожищенського району; Дмитрівська 
церква 1674 р. у с. Згорани Любомльського району; Миколаївська церква 1638 р. в  
с. Охлопів Горохівського району; Успенська церква 1752–1755 рр. в с. Оконськ 
Маневицького району; Воздвиженська церква 1795 р. у смт Заболоття та 
Миколаївська 1778 р. церква в с. Тур Ратнівського району та ін. святині області. 
Особливим паломницьким ареалом є древнє місто Володимир-Волинський та його 
околиці. На території міста знаходиться Успенський собор (1152‒1160 рр.), який за 
історичними даними побудував князь Мстислав, із багатьма чудотворними іконами 
(у т. ч. шановані ікони Божої Матері «Почаївська» та «Братська», дерев’яний  Хрест-
Голгофа XIV ст. та ін.), дзвіницею та іншими святинями (наприклад, часткою мощей 
священномученика Фаддея (Успенського) та ін. подвижників благочестя) і 
похованнями у храмовій крипті; Василівська церква-ротонда ХІІІ–ХІ ст. та низка 
інших святинь, що притягують до себе значні паломницькі потоки [12]. За 5 км на 
південь від міста знаходиться Свято-Успенський монастир, що в с. Зимно 
Володимир-Волинського району [5]. 

Зимненський монастир має давню цікаву історію. Вона починається ще в Х ст., 
коли сам рівноапостольний князь Володимир облюбував місцеву гору для своєї 
княжої резиденції, а згодом – православного чоловічого монастиря, який є 
печерним. Під ним знаходяться, викопані ченцями ще у Х–ХІ ст. підземні ходи, де 
вони любили усамітнюватися й віддаватися цілковитій молитві, а також 
переховуватися від ворогів. Головна святиня монастиря – чудотворна ікона Божої 
Матері  «Зимненська» (Х ст.), родинна ікона грецьких царів, яка була подарована 
Константинопольским патріархом Миколаєм II Хрисовергом і передана на 
благословення рівноапостольному князю Володимиру, коли той брав шлюб і 
вінчався з грецькою царівною Анною. Тому святиня вважається, передусім, 
покровителькою благочестивих сімейств. Перед нею просять благословення на 
вдалий шлюб та пошук супутника сімейного життя. Їй моляться також із метою 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2
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зцілення від хвороб зору та інших душевних та тілесних недуг. Пам’ять цієї 
чудотворної ікони Божої Матері щорічно відзначається 24 вересня, після 
двунадесятого свята Рождества Пресвятої Богородиці, коли в монастир 
з’їжджається багато паломників не тільки з Волині, а й з усіх куточків нашої країни та 
закордону (Польщі, Білорусі, Росії та ін. країн). У монастирі знаходиться багато 
православних святинь, зокрема частинки мощей багатьох угодників Божих, серед 
яких особливе місце займають преподобний Варлаам – перший офіційний ігумен 
Києво-Печерської лаври, який, подорожуючи святими місцями православного 
Сходу, зупинившись по дорозі – тут помер і був похоронений у підземній печерній 
церкві, яка зараз носить його назву. Пізніше його нетлінне тіло, за заповітом 
преподобного, було  перенесено у Києво-Печерську лавру [12]. Тут знаходиться 
чудотворна ікона блаженної діви Іулянії Ольшанської з частинкою мощей в 
однойменному храмі на її честь, а також багато інших святинь. У Зимненському 
монастирі створені сприятливі умови для перебування та проживання паломників й 
проведення наукових заходів. Тут, наприклад, щорічно відбувається науковий 
семінар дитячих офтальмологів. У монастирі функціонує паломницька трапезна з 
чайною. Монастир проводить платні екскурсії для відвідувачів та паломників 
монастиря, запровадивши знижки для дітей та інвалідів. Проте проведення 
екскурсій потребує ретельного відбору історичних фактів, кращого змістового 
наповнення та орієнтації на певні вікові категорії паломників і ступінь їх обізнаності з 
церковною практикою. Недоречним, на наш науковий погляд, є надмірне 
акцентування екскурсоводів перед широким загалом про особисті досягнення та 
вклад у відбудову монастиря його керівництва (в особі ігумені – «жінки року…» та 
благочинної) та їхню «всеохоплюючу діяльність»… За цим губиться сама історія 
монастиря, діяльність простих черниць у його відбудові та, зрештою – й Божого 
промислу та Божої й людської допомоги в цьому процесі.  Не вартим уваги є 
констатація фактів про якісь «…Кучмові джипи, які стали бруківкою…», романтичні 
варіації на тему «…тендітних дівочих плечей двох черниць, які підняли з руїн 
монастир…» тощо, що сприймається паломниками неоднозначно у контексті 
необхідності виховання в собі християнської покори, смирення, працелюбності, 
відсутності гордості й хизування та інших чеснот, не говорячи про чернечі обітниці 
перед Богом, які повинні бути на першому місці в житті не тільки монахів, а й кожної 
віруючої людини. Вважаємо, що не може бути вибіркового ставлення до різних 
категорій населення за їхнім майновим станом і соціальним статусом. У монастир 
краще приїжджати з одноденними паломницькими екскурсіями, адже вартість 
проживання в монастирі є досить високою для пересічних паломників.  

За 20 км від м. Володимира-Волинського знаходиться Успенський 
Низкиницький чоловічий монастир, розміщений на околицях м. Нововолинська. 
Основними святинями монастиря є чудотворна ікона Успіня Божої Матері, частки 
мощей святителя Миколая Чудотворця, св. праведного Іоанна Руського, 
преподобних отців Києво-Печерських та інших святих. Тут знаходяться родинні 
поховання засновника й фундатора монастиря – Адама Кисіля та інших видатних 
осіб краю періоду створення та розквіту монастиря – ХV‒ХVІІ ст. На території 
монастиря функціонує етнографічна світлиця та господарчий комплекс споруд, які 
відвідують паломники [12]. Найманими працівниками монастиря проводяться цікаві 
екскурсії та розповіді з історії монастиря та Волинського краю. Умов для масового 
відвідування паломників із можливістю ночівель у монастирі не передбачено. 

Наступним паломницьким ареалом області є Північний, де знаходяться древні 
й новостворені монастирі краю. Центром цього паломницького ареалу є м. Ковель, 
де розміщується відома пам’ятка церковної архітектури – Свято-Воскресенський 
кафедральный собор (1877 р.), який був побудований на місці древнього храму 
(1549 р.), що згорів у кінці XVII ст. 

http://azbyka.ru/palomnik/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://azbyka.ru/palomnik/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Окрасою Волинського Полісся є Свято-Миколаївський Милецький монастир, 
що у Старовижівському районі. Перша письмова згадка про монастир датується 
1463 р., коли князь Федір Сангушко (монаше імя Іоаким), прийнявши чернечий 
постриг, передає його у володіння своєї дружини Анни. За історичними даними, він 
був заснований ще в кінці XІV ст. вербківськими ченцями. Останні несли послуг у 
чоловічому монастирі, який був розміщений на території, яка належить до с. Вербка 
Ковельського району (зараз тут на монастирському болоті відроджено 
Предтеченський скит). За переказами, у період великих православних свят до 
Вербківського монастиря прибувало багато паломників. Щоб їх нагодувати, ченці 
змушені були ловити багато риби. Це вдавалося їм зробити  вниз за течією 
повноводної у ті часи річки Турія в межах сучасного села Мильці. Тут на них завжди 
чекав багатий улов, була гарна безлюдна місцевість і можна було «мило Богу 
помолитися», що стало праобразом історичної назви цього населеного пункту. 
Перед своїми «плавальними мандрами» монахи  завжди молилися святителю 
Миколаю – покровителю по водах плаваючих та допомоги нужденним, що стало 
однієї з причиною заснування тут чоловічого Свято-Миколаївського монастиря. За 
однією з версій переказів, тут було знайдено чудотворну ікону саме святителя 
Миколая [12]. Заснована обитель здавна славилася своїм суворим уставом 
богослужінь і підвищеною гостинністю й теплим прийомом для паломників на честь 
свого небесного покровителя, милостивого предстателя перед Богом, захисника 
всіх знедолених і потребуючих – святителя Миколая Чудотворця. В монастирі 
здавна перебував чудотворний образ цього великого угодника Божого із часткою 
його нетлінних мощей, який був утрачений у результаті евакуації монастирських 
цінностей до м. Харкова у 1915 р. під час Першої світової війни. У період радянської 
тоталітарної атеїзації обитель була закрита войовничими комуністами-атеїстами, 
так званими уповноваженими у справах релігій. Їх послідовники пізнього 
радянського періоду зараз вважають себе відомими краєзнавцями й намагаються 
переконувати населення краю у тому, що вони дбали про збереження культурних 
цінностей нашого народу... За свідченням очевидців, один із таких – навіть інколи 
проводить «елітні паломницькі поїздки» для працівників державницьких структур до 
цього монастиря, а також  його часто запрошують у духовні навчальні заклади 
області, де він розказує свої власні імпровізації з «комуністичної історії» монастирів 
Волинського краю. Цей «науковець» переконує людей у тому, що православ’я у 
класичному контексті – уже себе як релігія вичерпало, забуваючи євангельські 
істини, що Христос – вчора, сьогодні й навіки – Той же. Він говорить про 
необхідність модерністських змін у віросповіданні особистості, пропагуючи переваги 
різного роду протестантських та інших новітніх конфесій... Прикро, що люди такого 
психологічного типу в душі й надалі залишаються атеїстами та «надмірно дбають» 
про «розбудову нової української церкви». Виникає природне запитання, чому 
доброму вони зможуть навчити нашу сучасну прагматичну молодь, яка все більше 
симпатизує секуляризаційно-озахідненій позиції ставлення до церкви та 
впровадження ідеології «європейських стандартів і цінностей», новітніх технологій 
та інформатизації суспільства, у тому числі й церкви, а також «толерантності» до 
усіх проявів соціально-родинного життя..? Щоправда, існують модерністсько-
екуменічні віяння й у священицькому середовищі, коли «молоді команди» 
священнослужителів пропонують вірянам звершити таїнство сповіді через Інтернет 
(забуваючи про головне, що це – таїнство, а не лише процес комунікації священика 
й мирянина) [11]. В православних єпархіях з’являються посади «речників» 
правлячих архієреїв, коли церква земна побудована за принципом ієрархії Небесної 
Церкви – тоді виникає природне запитання, чи потрібні Богу речники (тобто – 
радники)..? Чи земні архієреї не можуть правильно керувати єпархіями та 
вирішувати необхідні церковні справи, що їм потрібно мати  радників..? Чи в них не 
вистачає для цього благодаті й земних можливостей..? Церква – це ж не політична 
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структура та її керівництво це – не система управлінської державної адміністрації… 
Очевидним є те, що церква не може бути осторонь людського життя та запитів 
сучасного населення, проте вона для того й є тією структурою, яка повинна дбати 
про духовно-моральне життя кожної людини й нації загалом, щоб не допустити 
свавілля тотального гріха та масового гріхопадіння, про що попереджав Сам 
Господь наш Іісус Христос, Його пророки, апостоли та інші святі подвижники. Чи не 
про такий стан морального зубожіння та повну апостасію повістує нам у своєму 
Одкровенні Іоанн Богослов..?    

На території Милецького монастиря у радянський період функціонував 
герантологічний пансіонат для інвалідів. Усі культурно-духовні цінності монастиря, 
окрім стін столітніх споруд, були втрачені. Монастир відновив свою діяльність на 
початку 90-х років ХХ ст. Під час реставраційних робіт у Миколаївському храмі у 
вівтарній частині було віднайдено фреску ікони Божої Матері «Милецька». У 
монастирі є ковчег із частками мощей преподобних отців Києво-Печерських та ікони 
з частинками мощей інших угодників Божих. Сучасною святинею Милецької обителі 
є новонаписаний образ святителя Миколая з наперсним хрестом, що містить 
часточку мощей цього чудотворця Божого, який належав одному з його колишніх 
насельників та подвижників ХХ ст. – схиархімандриту Алексію (Філозофу), нетлінне 
тіло якого спочиває у цьому монастирі. Монастир може забезпечити паломників 
безкоштовною трапезою. Проживання паломників можливе в орендованих 
приміщенням поза межами монастиря. 

Хрестовоздвиженський чоловічий монастир, який був заснований ще у ХVІІІ ст., 
що у Маневицькому районі відновив свою діяльність у червні 1997 р. На території 
монастиря функціонують Успенська приходська церква та Свято-Троїцька 
надбрамна церква, а також трапезний храм на честь Сповідників та  Новомучеників 
землі Руської. В монастирі є ковчег із частинками мощей Києво-Печерських 
угодників та ікони з часками мощей інших святих. Неподалік монастиря, біля святого 
джерела, збудована каплиця на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» 
[11]. Монастир завжди пригощає паломників безкоштовною трапезою. Монастирська 
гостинниця поки що не збудована.   

Петропавлівський чоловічий монастир, що у с. Світязь Шацького району, був 
заснований у 2002 р. на базі приходської церкви, яка була  побудована ще в 1846 р. 
Він розташований на березі найглибшого в Україні озера Світязь. Основною 
святинею монастиря є кам’яний храм на честь св. апостолів Петра і Павла, де зараз 
знаходиться багато старовинних ікон та частинки святих мощей численних угодників 
Божих. У монастирі функціонує домовий храм на честь ікони Божої Матері 
«Спорительниці хлібів». При монастирі функціонує скит Рождества Іоанна Предтечі 
на турбазі «Шацькі озера» [12]. Монастир щорічно влітку приймає дітей-сиріт на 
оздоровлення, а також надає платні послуги за обслуговування відпочиваючих 
паломників, що проживають на території монастиря у період відпочинку на о. Світязь. 

Стрітенський  жіночий монастир у с. Михнівка Камінь-Каширського району був 
заснований в 1642 р. як чоловічий монастир відомим козацьким старшиною Філоном 
Яловецьким, який похоронений у цьому монастирі. Він був членом 
Хрестовоздвиженського братства м. Луцька у період уніатських гонінь. У результаті 
релігійних переслідувань поляками й уніатами монастир із 1720 р. перестав 
існувати. Його перевели в приходський храм, який проіснував до 60-х років 
минулого століття, коли його закрила більшовицька влада, а в 1989 р. храм знову 
повернули приходу. У 1990 р. відбулося оновлення обителі, але уже як жіночого 
монастиря. Тут функціонує кам’яний новозбудований храм на честь св. апостолів 
Петра і Павла, а також домова церква Покрова Богородиці. В монастирі є шановані 
ікони Божої Матері, які були написані на Афоні та частинки мощей угодників Божих. 
Монастир завжди радісно приймає паломників, проте не залишає на нічліг великої 
кількості відвідувачів. 
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За порівняно коротку історію, починаючи з 2006 р., Старосільський Свято-
Троїцький жіночий монастир, що в Маневицькому районі, є досить відомим. 
Монастир розміщується на території колишньої військової частини. Він має багато 
шанованих святинь: чудотворний список Іверської ікони Божої Матері, який був 
привезений зі Святої Гори Афон; мироточива ікона апостола Іоанна Богослова; 
ікона рівноапостольної Марії Магдалини з частинкою її мощей, ковчег із частинками 
мощей багатьох угодників Божих [12]. На території монастиря функціонує 
Василівський храм та будується церква на честь Іверської ікони Божої Матері. При 
монастирі функціонує православний дитячий табір «Стежина добра», який працює в 
літній період. У цей час до монастиря постійно приїжджають багато паломників, 
включаючи батьків дітей, що перебувають на відпочинку. На території монастиря 
часто організовуються молодіжні православні форуми та зустріч із відомими 
людьми краю. Монастир радісно зустрічає паломників, надаючи їм трапезу та 
екскурсійний супровід. У період діяльності табору на території монастиря 
паломникам проблематичною є питання ночівель, оскільки окремих паломницьких 
споруд у монастирі не має.   

Жіночий монастир на честь святого благовірного Олександра Невського був 
започаткований у 2012 р. на базі храму св. апостола та євангеліста Луки в                            
с. Городно Любомльського району. Зараз монастир перебуває у стані активного 
будівництва та приймає паломників на богослужіння. У перспективі планується 
створення паломницького корпусу та трапезни при ньому. 

Південний кущовий паломницький ареал прив’язаний до сакральних об’єктів            
м. Луцька. Тут знаходиться Покровська церква – найстаріший храм міста, пам’ятка 
архітектури ХІІІ-ХVІІ ст., що знаходиться на території Державного історико-культурного 
заповідника «Старе місто» (в ній перебуває список чудотворної ікони Волинської Божої 
Матері ХІІІ ст., яка була вивезена для досліджень у Київ, де зараз й перебуває у 
Національному художньому музеї; братська Хрестовоздвиженська церква 1619 р.; 
Троїцький собор ХVІІІ ст.; чудотворна ікона Божої Матері «Хомська» ХІ ст. (знаходиться 
у музеї Волинської ікони м. Луцька) – головна святиня Галицько-Волинського князівства 
(з нею пов’язані імена видатних політичних та духовних діячів нашої країни – князів 
Володимира Великого, Данила Галицького, Романа Даниловича, польського короля 
Яна Казиміра, гетьмана Богдана Хмельницького та ін.) тощо [2]. За 6 км на північ від           
м. Луцька розміщуються залишки Жидичинського Миколаївського монастиря (1703 р.) 
Ківерцівського району з чудотворною копією ікони Миколая  Чудотворця, де прийняв 
чернечий постриг син Богдана Хмельницького – Юрій [6]. У південно-східному 
напрямку від Луцька, поблизу м. Берестечко (с. Пляшева) розташований храм-
меморіал «Козацькі могили», в якому поховані рештки героїв-козаків, які боронили 
православну віру й населення краю від окатоличення та ополячення під час 
Берестецької битви 1651 р. [2]. 

За оцінками фахівців, найбільше на Волинь приїжджає релігійних паломників-
туристів із близького зарубіжжя – Росії, Білорусі, країн Балтії та Молдови, а також 
європейських країн (Польщі, Німеччини, Словаччини, Чехії та ін.) [3]. Переважно  
паломники відвідують м. Володимир-Волинський з його тисячолітніми святинями, 
Святогірський Зимненський монастир та святині обласного центру м. Луцька тощо. 
Особливими місцями паломництва для релігійних туристів в області є поховання 
видатних релігійних діячів, місця діяльності святих угодників Божих таких, 
наприклад, як м. Володимир-Волинський – місто на честь хрестителя Русі – святого 
рівноапостольного князя Володимира Великого та його зимової резиденції –                      
с. Зимне. Місто є місцем колишнього перебування кафедри правлячих єпископів – 
святих Стефана та Амфілохія – єпископів Володимир-Волинських. На Волині 
знаходиться перша єпископська кафедра св. Петра Ратенського (святителя 
Московського і всієї Русі) – м. Ратно, а також інші святі місця, де поховані видатні 
церковно-релігійні та громадські діячі [7]. Тобто в області є перспективи для 

http://azbyka.ru/palomnik/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5)
http://azbyka.ru/palomnik/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5)
http://azbyka.ru/palomnik/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5)
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розвитку некротуризму, який тісно пов’язаний із релігійно-паломницьким та 
ностальгійним туризмом. 

Слід зауважити щодо паломницького обслуговування та діяльності 
туристичних фірм в області, то більшість із них пропонують паломницькі тури                   
1–3-денного терміну із відвідуванням Почаївської та Києво-Печерської лавр, 
Зарваниці у Тернопільській області, сакральних об’єктів Львова тощо. Щодо 
волинського паломницького напряму – пропонуються одноденні поїздки до                 
м. Володимира-Волинського та Зимненський монастир або у більш відомі обителі 
області, де радісно зустрічають паломників. Проте якісного екскурсійного 
забезпечення такого туру вони не надають, оскільки відсутні професійні 
екскурсоводи-груповоди, які обізнані зі специфікою проведення таких турів. 
Доводилося замовляти для приїжджих гостей паломницькі поїздки до Зимненського 
монастиря та історико-культурного заповідника «Козацькі могили» (с. Пляшева, що 
під Берестечком) у турфірми «Магнолія Трепел», яка має свій власний транспорт з 
обслуговування туристичних подорожей та штатних екскурсоводів. Незважаючи на 
те, що з автобусом у дорозі були постійні несправності, екскурсовод цієї турфірми 
повідомила багато «нових цікавих фактів» із життя монастирів та історії нашого 
краю із рубрики, даруйте – нісенітниць та маячні, наприклад, що відома 
«…українська поетеса – Леся Українка народилася в м. Луцьку  (тоді як це було в         
м. Новограді-Волинському Житомирської області), а також про те, що в монастир 
ідуть тільки ті, хто «…розчарувався в житті і втратив своє кохання й надії на 
життя…» (що далеко не відповідає реаліям та зрештою – не стосується вибору 
ченців піти у той чи інший монастир – головне служіння Богові та спасти свою 
безсмертну душу), про те, що в монастирях можна замовити «молебень за упокій» 
(тоді як за упокій відправляється тільки панахида, а молебень – лише за здоров’я), 
не кажучи вже про викривлені історичні факти й події тоді, як представниками 
паломницької групи були відомі історики-науковці нашої держави та закордону. 
Дивним видався й той факт, що працівниця турфірми була дуже добре обізнана з 
народними прикметами та забобонами, що не має ніякого відношення до 
православних традицій. Такі «працівники» турфірм зачасту самі не орієнтуються у 
церковних подіях, її ієрархії, церковно-календарних подіях, особливостях 
проведення богослужінь та правилах поведінки в монастирях, що, на нашу думку, є 
недопустимим у забезпеченні проведення туристично-паломницької діяльності. 
Тобто туристичним підрозділам необхідно ретельно підбирати персонал та 
професійно готувати власні кадри для організації паломницьких турів.  

Немає в області й спеціальних транспортних засобів для здійснення 
багатоденних паломницьких маршрутів та перевезення інвалідів, які бажають такі 
тури звершувати. Існуючі паломницькі служби при єпархіях області рекламують 
переважно багатоденні зовнішні тури, наприклад в Ізраїль [9]. Незважаючи на те, як 
би гучно не було названа паломницька служба – хоча й «раєм» – все залежить від 
уміння організовувати та якісно забезпечувати проведення паломництва. Хай як там 
не працює пан-матінка L. та п. S. здебільшого для особистого іміджу та збагачення, 
а також «частным извозом» (даруйте за русизми, який саме підходять до цього 
явища) приватні пан-отці та «бородаті маршрутчики», паломництво в області є 
стихійним та неорганізованим. Малорозвинутим є його рекламно-інформаційний 
аспект, що стосується діяльності турфірм та місцевих православних єпархій, в одній 
із яких замість корисної інформації  на сайті спостерігається т. зв. агіографія однієї 
нарцисо-самозакоханої маловідомої людини, яка любить піаритися – даруйте за 
прямоту, не є компетентною в організації паломництва та береться цьому навчати 
інших, читаючи лекції на запрошення в світських навчальних закладах області. 

Таким чином, Волинська область є перспективним регіоном для розвитку 
релігійно-паломницького туризму. Вона має достатню кількість об’єктів для його 
подальшого розвитку та залучення нових потоків паломників. Проте загалом 
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туристично-паломницький комплекс на її території є слабким і недостатньо 
розвинутим у питаннях надання сервісних туристичних послуг. Це насампред 
стосується матеріально-технічної бази, а особливо інфраструктури (включаючи 
заклади харчування та нічліжно-готельний сервіс). Остання потребує значного 
розширення та удосконалення, незважаючи на  часту невибагливість туристів-
паломників, що інколи сприймається як необхідний елемент прощі та самопожертви 
для свого спасіння та своїх близьких [15]. Проте більшість туристів-паломників, 
зокрема західних (польських, чеських, словацьких), звикли до комфортабельних 
побутових умов і потребують сервісної системи обслуговування [8]. Виникає багато 
проблем не тільки функціонально-господарчого, а й фінансового, юридично-
правового змісту, оскільки переважна більшість об’єктів релігійних святинь є 
приватною власністю релігійних конфесій. Останні, згідно законодавства України, є 
відокремленими від держави й не завжди бажають співпрацювати зі світськими 
туристичними фірмами та іншими туристськими структурами й підрозділами сфери 
послуг як державного, так і приватного сектора. Релігійно-паломницький туризм має 
значний вплив на фінансово-господарський комплекс та  економіку  деяких  країн  і  
регіонів  світу [10]. Сума іноземної  валюти, яку  паломники ввозять  у  країну, буває  
дуже значною, що йде на пожертвування релігійним структурам, дає заробіток  
місцевим  жителям [14]. Тому паломництво повинно всіляко стимулюватися не 
тільки церковними, а й державними  підрозділами. Поряд із цим, кожна держава, на 
території якої розміщуються відомі релігійні святині, повинна докладати зусилля для 
їх охорони та збереження. Тому потрібно постійно шукати нові форми й методи 
оптимізації туристичної релігійно-паломницької діяльності в регіонах держави. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, Волинська область 
має достатню кількість об’єктів для подальшого розвитку релігійно-паломницького 
туризму й є перспективним регіоном розвитку паломницьких турів і потребує 
суттєвої оптимізації діяльності туристично-паломницьких структур, включаючи 
розвиток сервісно-паломницької інфраструктури та розширення рекламно-
інформаційної діяльності й подальшого наукового вивчення. 
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Розглядаються  передумови розвитку, сучасний стан та перспективи розвитку 
сільського зеленого туризму у Волинській та Рівненській областях. Аналізується динаміка та 
кількість агросадиб у розрізі адміністративних районів.  
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Savchenko I. A., Aisanova A. I. Prospects of Rural Green Tourism in Volyn and Rivne 

Regions. The preconditions, the modern state and prospects of green tourism development  in 
Volyn and Rivne regions are considered. The dynamics and the number of farmsteads within the 
administrative areas are analyzed.  

Key words: rural green tourism, farmstead, administrative district. 

 
Сучасні умови розвитку та функціонування економіки розвинутих держав світу 

свідчать про життєздатність та ефективність функціонування сфери туризму. Попри 
всі негативні наслідки економічної кризи сфера туризму в світі стабільно нарощує 
потужності та впевнено розвивається в різних напрямах. 
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Наукові дослідження цього феномена свідчать про те, що сільський туризм 
може позитивно впливати на економічну та демографічну стабільність у сільській 
місцевості, сприяти вирішенню соціальних та економічних проблем села, стати 
вагомим чинником поступального розвитку сільських районів. 

Нинішня ситуація в Україні з нестабільністю валюти знизила число туристів, які 
їдуть відпочивати закордон. А після анексії Криму туристи знову почали шукати 
альтернативу. Тому розвиток внутрішнього туризму, а особливо сільського зеленого 
є досить перспективним. 

У Волинській та Рівненській областях склалися одні з найсприятливіших 
передумов для розвитку саме цього виду туризму порівняно з іншими регіонами 
країни. Озера, річки, ліси з дикоростучими ягодами та грибами, лікувальні торф'яні 
грязі, джерельні мінеральні води чотирьох типів, мисливство, рибальство 
створюють усі необхідні передумови для організації та функціонування на території 
областей зеленого туризму. Крім того, у сільській місцевості найбільше збереглись 
звичаї, обряди, давні місцеві засоби ведення господарства, неповторна сільська 
архітектура й побут, гостинність місцевих жителів. 

Волинська та Рівненська області – це унікальна природа, багаті на рибу річки та 
озера з хорошими пляжами та різноманітним рослинним і тваринним світом, 
лікувальний мікроклімат, самобутнє народне мистецтво й велика історико-культурна 
спадщина. За наявністю природних рекреаційних ресурсів, які зазнали відносно 
невеликого антропогенного впливу й добре зберегли рекреаційну здатність, області 
належать до перспективних регіонів України з розвитку туристично-рекреаційної галузі.  

Можливості розвитку туристичної галузі на території областей посилюються 
прикордонним положенням та транспортною доступністю їніх територій. Близьке 
сусідство з країнами Європейського Союзу сприяє розвитку прикордонного та 
міжнародного туризму.  

Проте туристично-рекреаційний потенціал Волинської та Рівненської областей 
на сучасному етапі використовується недостатньо ефективно. Так, при наявності 
значного туристично-рекреаційного потенціалу за ефективністю його використання 
області посідають одні з останніх місць серед інших областей України. 

У 2014 р. у Волинській області офіційно зареєстровано 298 агросадиб, які 
розташовані в 7 районах (рис. 1). Найбільше їх у Шацькому (144), Ківерцівському 
(47), Ковельському (41), Маневицькому (18), Любомльському (17), Турійському (16) 
та Ратнівському (15) районах [1]. Проте реально їх функціонує набагато більше. 
Переважна більшість цих садиб знаходяться в Шацькому, Турійському та 
Ковельському районах. 

 

Рис. 1. Кількість агросадиб в адміністративних районах Волинської області 
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Рис. 2. Кількість агросадиб в адміністративних районах Рівненської області 

На території Рівненської області функціонує 92 садиби. Найбільша кількість у 
Демидівському, Сарненському та Володимирецькому районах (рис. 2). 

Крім розміщення та харчування, господарі агросадиб можуть надавати й інші 
послуги за додаткову оплату: екскурсії, майстер класи з приготування традиційних 
волинських страв, піші, кінні та велосипедні прогулянки, виступи фольклорних 
колективів. 

Статистичні дані свідчать про постійне зростання кількості агросадиб, 
особливо на території Волинської області (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3.  Динаміка чисельності агросадиб у Волинській області  

 
Аналізуючи територіальне розташування агросадиб області можна помітити 

істотну різницю в їх кількості залежно від району (табл. 1). 
Це наслідок різної привабливості районів та ініціативи населення сільських 

територій, їхнього досвіду та усвідомлення шансу на розвиток цієї галузі. Специфіка 
зеленого туризму залежить від географічного положення, близькості до водних 
об’єктів, а також транспортної доступності. Найбільш сприятливими районами для 
розвитку сільського туризму є ті, в яких є велика кількість водойм (озер, річок), або є 
потенційні споживачі послуг зеленого туризму.  

Проаналізувавши показники насиченості адміністративних районів  
агросадибами, можна зробити висновок, що всі вони залежать від абсолютної 
чисельності цих садиб. Найвищі показники зафіксовані у Шацькому районі. Це 
пов’язано з високим рівнем забезпеченості району природними рекреаційними 
ресурсами. 
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Таблиця 1 
Показники насиченості адміністративних районів Волинської  

та Рівненської областей садибами зеленого туризму* 

 
 

Райони  
Загальна 

кількість садиб  
у районі 

Кількість садиб на 
10 тис. жителів 

Середня кількість  
садиб на одну  
сільську раду 

Шацький 144 8,5 18,0 

Ківерцівський  47 0,7 1,9 

Ковельський  41 1,0 1,5 

Маневицький  18 0,3 0,6 

Любомльський 17 0,4 0,6 

Турійський  16 0,6 0,8 

Ратнівський 15 0,3 0,7 

Сарненський 13 0,2 0,7 

Володимирецький 11 0,1 0,4 

Гощанський 2 0,02 0,08 

Демидівський 34 0,8 0,3 

Дубенський  4 0,2 0,2 

Дубровицький  4 0,1 0,2 

Зарічненський  5 0,2 0,3 

Здолбунівський  4 0,2 0,2 

Корецький  2 0,1 0,08 

Млинівський  1 0,08 0,03 

Острозький  2 0,09 0,09 

Радивилівський  4 0,1 0,2 

Рівненський  2 0,08 0,09 

Рокитнівський  4 0,2 0,3 

Всього 290 0,3 0,8 

* Розраховано за даними:  [1; 2; 3]. 

З метою популяризації сільського зеленого та етнографічного туризму серед 
населення інших територій розроблений туристичний маршрут «Магія Волинської 
казки». Він пролягає селами Переспа, Любче, Рудка Козинська та Козин 
Рожищенського району. Розпочинається тур із відвідин села Переспа, у якому 
туристи мають змогу відвідати садибу  різьбяра по дереву Анатолія Деменіка. 
Майстер займається створенням оригінальних скульптур із дерева та інших 
матеріалів. У селі діє кафе «Шинок»,  креативно оформлене під  музей старовини та 
українського побуту. Тут можна побачити старовинні швейні машинки, грамофони, 
комоди, світлини, самовари та порцелянові статуетки. 

Наступним пунктом маршруту є село Любче. Відстань між Переспою та Любче 
туристи долають за допомогою «любченського таксі», тобто на возі запряженому 
кіньми. 

На території села Любче існувало давньоруське городище XI‒XIII ст. Нині на 
місці городища встановили «ворота бажань». Гість із давніх часів князь Любомир, 
від імені якого походить назва села, розповідає туристам, що той, хто бажає 
багатства та достатку повинен пов’язати на воротах жовту стрічку, червону – той, 
хто прагне кохання, зелену – для здоров’я, а блакитну – для того, щоб 
народжувалися діти. Бажання кожного, хто пройде крізь ворота, неодмінно 
здійсняться. 

У наступному пункті маршруту, селі Рудка Козинська, гостей зустрічають 
стрілецькими піснями. Тур продовжується відвідинами садиби квітникарки, де 
вирощують для продажу хризантеми, троянди та інші квіти. 

Останній пункт на шляху маршруту «Магія волинської казки» ‒ село Козин. Тут 
ярмаркують народні умільці з Рудки Козинської та Козина. Гостей частують 
справжньою рибною юшкою та іншими традиційними українськими стравами. 
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Найбільшою проблемою інтенсивного розвитку зеленого туризму та 
консолідації цієї галузі є те, що більшість сільських господарів в областях не 
реєструються як ті, що надають послуги з сільського туризму, не об’єднуються в 
агротуристичні асоціації. Тому немає можливості на регіональному рівні 
підтримувати цю діяльність, вести статистику кількості туристів та прибутків 
агросадиб, а також гарантувати відповідність наданих послуг існуючим міжнародним 
стандартам. Така ситуація спричинена недосконалим законодавством у сфері 
сільського зеленого туризму. 

Проте є й інші проблеми, які ускладнюють процес розвитку сільського туризму 
на території областей, як то відсутність регіональних програм із розвитку сільського 
туризму; низька активність і культура сільських жителів щодо організації власної 
справи; відсутність досвіду організації зеленого туризму як у селян, так і у місцевої 
влади; низька якість і комфортність закладів розміщення та транспортної 
інфраструктури. 

Але при належному сприянні держави сільський туризм в областях може 
активізувати розвиток депресивних сільських територій, спонукати до покращення 
благоустрою сільських садиб, вулиць, сіл, підвищення культурно-освітнього рівня 
сільського населення, підвищити добробут населення та економіку регіону. 
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in Spain. The features recreational and geographical position of Spain. The influence of the 
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Актуальність теми. Територія Іспанії багата на природно-рекреаційні та 

культурно-історичні ресурси. Саме це робить її одним із лідерів світового туризму, 
передусім курортно-пляжного. Тому актуальним є аналіз чинників, що призводять до 
розвитку та успішного функціонування курортно-пляжного туризму в країні.  

Мета публікації – проаналізувати природно-географічні чинники, які сприяють 
розвитку курортно-пляжного туризму, а також охарактеризувати рекреаційно- 
географічне положення Іспанії як чинник розвитку туризму. 

Для досягненні  мети розв’язувалися  такі завдання: 
– визначити особливості рекреаційно-географічного положення Іспанії; 
– проаналізувати вплив природно-географічних чинників на розвиток та 

організацію курортно-пляжного туризму в Іспанії; 
– охарактеризувати основні райони курортно-пляжного туризму в країні. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні Європа вважається одним із 

найбільших туристичних регіонів світу. Найпопулярнішим та найбільш відвідуваним 
її регіоном є Європейське Середземномор’я. Вигідне рекреаційно-географічне 
положення Іспанії та низка унікальних особливостей виділяє її серед інших країн 
регіону.  

Рекреаційно-географічне положення Іспанії є дуже вигідним. Країна розміщена 
на Піренейському півострові в басейні Середземного моря. За розміром території 
(504,8 тис. км2) Іспанія – найбільша держава в Південній Європі. На півночі Іспанія 
межує з Францією й Андоррою, на заході ‒ з Португалією, на півдні – з Гібралтаром 
(територія, що управляється Великобританією). До території Іспанії належать також 
розміщені в Середземному морі Балеарські острови (Ібіца, Мальйорка, Менорка) й 
Канарські острови в Атлантичному океані. 

Іспанія має вихід до узбережжя теплих морів, розміщена у безпосередній 
близькості від головних споживчих туристичних ринків. Омивається на півдні та 
сході Середземним морем, водами Атлантичного океану – на заході. Королівство 
знаходиться на перетині важливих морських та повітряних шляхів, які сполучають 
Європу з Африканським та Американським континентами [2].  Зокрема, цей 
географічний чинник дає особливу перевагу з-поміж інших країн. Саме це визначило 
специфіку розвитку міжнародного туризму в країні, зокрема курортно-пляжного.  

Береги Іспанії дуже різноманітні. На півночі береги круті, скелясті. На 
північному заході (Галісія) береги нагадують фіорди Норвегії. Берегова лінія 
Середземного моря порізана слабо, має плавні обриси. Тут поєднуються ділянки, 
які круто обриваються до моря, й широкі (200–500 м) пляжі, мілководні лагуни, 
невисокі дюни, що сприяє розвитку центрів курортно-пляжного туризму.  

Важливим чинником розвитку курортно-пляжного туризму залишаються 
кліматичні умови. До них належать – температурний та вітровий режим, кількість 
опадів, які можуть бути визначальними під час оздоровчо-відпочинкових процедур [4]. 
Іспанія виділяється сприятливими кліматичними умовами для розвитку курортно- 
пляжного туризму, а також значною інсоляцією порівняно з сусідніми країнами. 
Значна частина іспанської території розміщена в області субтропічного 
середземноморського клімату із жарким посушливим літом та м’якою дощовою 
зимою, що дає змогу їй довгий час приймати туристів. «Оксамитовий сезон» тут 
припадає на період із березня до червня та з вересня до кінця жовтня. Північна й 
північно-західна частина країни відрізняється кліматом, який формує Атлантичний 
океан. Найкращими кліматичними умовами для розвитку курортно-пляжного 
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туризму відзначається Середземноморська Іспанія (Каталонія, Валенсія, Андалусія, 
Балеарські острови), де майже цілий рік світить сонце (понад 150 днів на рік), із 
червня по жовтень температура води становить 20‒25 ºС [3]. Саме ці чинники 
визначили формування головних районів міжнародного туризму в Іспанії на 
узбережжі Середземного моря, Атлантичного океану, на Канарських і Балеарських 
островах. Уздовж берегів Іспанії суцільним ланцюжком простягаються приморські 
курорти, утворюючи декілька основних курортних зон. 

Основними  районами курортно-пляжного туризму є Коста-Брава («дикий 
берег»), Коста-Дорада («золотий берег»), Коста-Бланка («білий берег»), Коста-дель-
Соль («сонячний берег»),  Коста-де-ла-Лус («світлий берег»), Балеарські острови 
(Ібіца, Мальйорка, Менорка, Ферментера), Канарські острови (Тенеріфе, Гран 
Канарія). Вони спеціалізуються на спортивно-оздоровчій рекреації: відпочинок на 
узбережжі, морські види туризму (яхтинг, рафтинг, дайвінг, віндсерфінг). Крім цього, 
відпочинок біля моря тут можна поєднувати з культурно-пізнавальним туризмом [1]. 
Щороку кількість іноземних туристів на курортах Іспанії збільшується, що сприяє 
збільшенню валютних надходжень до бюджету країни. 

Висновки. Вигідне рекреаційно-географічне положення Іспанії в басейні 
Середземного моря, а також субтропічний середземноморський клімат є одними з 
визначальних природно-географічних чинників розвитку курортно-пляжного туризму 
в країні.  
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Актуальність теми. Індустрія готельного бізнесу є досить різноманітною та 

мінливою. На сьогодні види та засоби розміщення відповідають зазначеній 
класифікації. Особливістю є те, що вони поділені згідно будівельно-технічних 
характеристик, якості обладнання, обслуговування. Готелі Іспанії є різноманітними – 
від великих комплексів, що належать міжнародним мережам, до невеликих костелів, 
якими  керують звичайні сім’ї. Найчастіше готелі на території Іспанії оформлені в 
традиційному національному іспанському стилі. Сьогодення показує нам, що 
нетипові засоби розміщення, їх дизайн та архітектурні особливості є одним із 
факторів розвитку туризму. 

Мета роботи – виділити особливості готельного бізнесу в Іспанії, 
проаналізувати види готелів та їх властивості, охарактеризувати особливості 
готельного бізнесу та визначити нестандартні засоби розміщення у цій країні. 

Основними завдання публікації є: характеристика існуючої класифікації 
засобів розміщення; опис особливостей функціонування готельної індустрії Іспанії; 
визначення нестандартних  засобів розміщення як способів розвитку туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм є однією з основних 
галузей господарства Іспанії. Надання туристичних послуг зумовило розвиток 
готельного бізнесу. Індустрія готельного бізнесу є  великою самостійною галуззю 
економіки, яка складається з групи галузей і  підприємств, функції яких полягають у 
задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку та розваг. Одним з 
основних видів надання послуг у сфері туризму є готель. Готель ‒ це будівля чи 
комплекс будівель зі складним цілодобовим технологічним процесом, в якому 
клієнтам гарантується надання номерів, місць у номерах, а також додаткових послуг, 
спрямованих на комфортне, зручне й безпечне споживання готельного продукту. 

Діяльність готельної індустрії є вигідною регіонам, які беруть участь у цьому 
процесі. Державна влада є зацікавленою у розвитку цієї сфери. Тому існує три 
варіанти підходу до регулювання готельного бізнесу: 

а) авторитарне управління всією індустрією готельного бізнесу в країні; 
б) помірне втручання з регулюванням та координацією діяльності готельного 

бізнесу органами адміністрації; 
в) байдужість до сфери готельного бізнесу, як соціального та економічного 

явища, до прибутковості готельного бізнесу. 
Готельний сектор Іспанії є надзвичайно розвиненим. Він представлений 

об’єктами різного класу й різних форм власності. За час розвитку готельної індустрії 
було створено кілька видів житла – готелі, парадори, пансіони, апартамент-готелі, 
квартири, кемпінги та курорти. Вони відрізняються один від одного за рівнем цін, 
місцем розташування, а також якістю надання послуг. 

На території Іспанії заклади розміщення поділяються на готелі та пансіони. До 
готелів відносять звичайні готелі (заклади, які надають послуги з розміщення та 
обслуговування або без нього), готелі-апартаменти (заклади, які мають обладнання 
для зберігання, переробки та споживання продуктів харчування) та мотелі (заклади, 
які надають розміщення, гараж та окремий вхід, особливістю є те, що вони 
розміщені поблизу автомобільних трас). 

Невід’ємним елементом закладів розміщення є вивіска біля входу у будівлю. 
На ній зазначена група та категорія. Вивіска готелю виготовляється з металу у 
формі прямокутника, на блакитному фоні зазначена кількість зірок, яка повинна 
відповідати присвоєній категорії. Позолочені зірки призначені для готелів та готелів- 
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апартаментів, а срібні – для міні-готелів та пансіонів. Категорія засобу розміщення 
та її тип обов’язково  зазначається у рахунках та квитанціях, рекламі, засобах 
масової інформації.  

Заклади розміщення Іспанії із врахуванням будівельно-технічних 
характеристик, якості обладнання та обслуговування, які пропонуються у різних 
групах та категоріях, поділяються на 4 групи: 1 – готелі категорії 5, 4, 3, 2, 1 зірок;          
2 – міні-готелі й пансіони 3, 2, 1 зірок; 3 – гостьові будинки, без категорії; 4 – готелі-
апартаменти 4, 3, 2, 1 зірок. Врахування критерії іспанська офіційна система 
встановлює також додаткову класифікацію та вимоги щодо засобів розміщення 
залежно від місця розташування та сезонної роботи: розташовані на пляжі, у горах, 
вокзалах, залежно від сезонного режиму роботи, із забезпеченням послуг 
харчування та мотелі. У рекламних та інформаційних матеріалах зазначається 
додаткова інформація щодо засобів розміщення,що входить у ці додаткові категорії 
– відстань від моря, мінімальна висота над рівнем моря, особливості готелів у горах. 
Мотелі ж визначають широкий набір додаткових вимог. До них входять наявність 
окремого входу для кожної будівлі гаражу, розташування номерів повинно бути в 
окремій будівлі або окремими входами, наявність цілодобової роботи закладів 
харчування, освітлена вивіска з інформацією про кількість вільних місць біля 
автомобільної траси. 

На території Іспанії функціонує мережа державних закладів розміщення 
туристів. Вона підпорядковується Державному міністерству по туризму. Заклади 
такого типу розміщені в найбільш мальовничих районах, де відсутні інші типи 
підприємств розміщення. Представляються вони фортецями, замками, палацами. 
Вони обладнані під готелі класу люкс. 

У зв’язку із розширенням готельної індустрії та збільшення кількості туристів 
засоби розміщення набувають нетипових форм, архітектурних та дизайн – 
особливостей. Для цього використовують образно-стилістичні рішення, форми, 
матеріали та кольори. Одним із таких варіантів є готель «Кабанес Альс Arbes». Він 
знаходиться у горах Монтсени, неподалік від Барселони. Цей готель є унікальним, 
який складається із десяти хатин, побудованих на деревах. Вони є обладнаними 
для відпочинку. Кожна кімната займає десять метрів. Готель «Enfrente Arte» 
розташований у маленькому містечку Ронда. Готель прикрашений оригінальними 
творами мистецтва та історичними об’єктами. Такий дизайн готелю поєднує в собі 
суміш традиційного та сучасного мистецтва. У цьому готелі є кімнати присвячені 
Майклу Джексону, присутні покришки та дошки для серфінгу. Вони є незмінними 
елементами сучасного інтер’єру. «Hotel Marques de Riscal» є одним із екзотичних 
готелів вин в Іспанії. Будівля готелю виконана у футуристичному стилі з металевими 
стрічками. Також присутні золоті та срібні конструкції, зроблені із винних пляшок 
Pioxa. Готель «Silken Puerta America» знаходиться в Мадриді й вирізняється 
футуристичним дизайном. Використання червоного пластику, чорного мармуру та 
класичних дерев’яних панелей виділяє його із поміж інших засобів розміщення. 

Висновки. Індустрія готельного бізнесу є однією із провідних галузей в Іспанії. 
Класифікація засобів розміщення зумовлює визначення та розподіл засобів 
розміщення, що в подальшому дає змогу охарактеризувати особливості, які 
притаманні кожному із них. Також це забезпечує можливість створення видів нових 
засобів розміщення, що дасть змогу привернути увагу туристів. Одним із способів 
розвитку готельного бізнесу в Іспанії є створення нового дизайну засобів 
розміщення, які є нетиповими та привертають увагу. 
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Визначено історичні передумови виникнення Білівського монастиря. Проаналізовано 
особливості функціонування монастиря на різних часових проміжках. З’ясовано чинники 
розвитку обителі. Досліджено перспективи Білівського монастиря з погляду розвитку 
релігійно-паломницького туризму. 
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Serhiichuk A. Y. Bilivski Convent as a Perspective Religious and Pilgrimage Tourism 

Center in Rivne Region. The historical preconditions of the Bilivski Convent emerging have been 
examined. The functioning of the convent at different time intervals has been analyzed. The 
factors of the monastery evolution have been explored. The article studies Bilivski Convent from 
the perspective of the religious pilgrimage tourism development. 

Key words: religious pilgrimage tourism, Bilivski Convent, Rivne region. 

 
Актуальність. Із часу проголошення незалежності України почала 

відроджуватися релігія на наших землях. Разом із розвитком релігії все більшого 
розвитку набуває релігійно-паломницький туризм. Збільшується кількість туристів, 
які мандрують із метою паломництва не лише закордон, а й нашою державою, чому 
сприє наявність багатьох сакральних споруд різних конфесійних напрямів та 
віросповідань. На території Рівненської області існує багато монастирів, які є 
популярними серед віруючих. Проте є такі, що мають значний потенціал із погляду 
розвитку релігійно-паломницького туризму. Одним із них є Білівський монастир. З 
огляду на недостатній рівень дослідженості релігійних об’єктів вивчення цієї обителі 
є досить актуальним. Це, у свою чергу, посприяло вибору теми цього наукового 
дослідження. 

Мета статті: дослідити Білівський монастир як перспективний центр релігійно-
паломницького туризму Рівненської області. 

У межах поставленої мети цієї наукової роботи вирішувалися такі завдання: 
1) з’ясувати історичні передумови виникнення Білівського монастиря;  
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2) дослідити особливості функціонування монастиря з часу його заснування й 
до сьогодення; 

3) з’ясувати чинники розвитку обителі; 
4) вивчити перспективи Білівського монастиря з погляду розвитку релігійно-

паломницького туризму. 
Результати дослідження. У с. Білівські Хутори Рівненського району 

Рівненської області знаходиться жіночий монастир Різдва Пресвятої Богородиці. 
Населений пункт Білівські Хутори засновано на рубежі XIX–XX ст. Із 12 по 16 квітня 
1927 р. в домі Степаниди Надьохи відновлювалася ікона Діви Марії «Стягнення 
загиблих». Цій жінці ікону подарував її батько. Цей образ він привіз із російсько-
турецької війни 1877–1878 рр. з одного сплюндрованого турками храму, неподалік 
сучасного Стамбулу. Батько Степаниди Надьохи жив у с. Білів. Він віддав ікону 
своїй дочці Степаниді з нагоди її заміжжя та переїзду до майбутнього чоловіка у 
сусіднє село Білівські Хутори. Незабаром вона овдовіла та осліпла. Згодом після 
обновлення образу Степанида 18 лютого, виносячи ікону на богослужіння, прозріла. 
З того часу в Білівські Хутори зачастили паломники [2; 3]. 

Архімандрит Милітон із Свято-Успенської Почаївської Лаври на місці будинку 
Степаниди побудував у 1918 р. дерев’яний храм ікони Пресвятої Богородиці 
«Стягнення загиблих». У 1930 р. монахи з Афону подарували релігійній громаді 
Білівських Хуторів ікону Діви Марії «Достойно є». У 1932 р. біля дерев’яного храму 
Божої Матері «Стягнення загиблих» спорудили одноповерховий кам’яний корпус, де 
розмістилися житлові кімнати та теплий храм Діви Марії «Достойно є», котрий був 
освячений у 1933 р. Саме в 1932 р. митрополит Милітон заснував у с. Білівські 
Хутори православний монастир. За часів СРСР, а саме у 1950 р., тогочасні місцеві 
владні структури закрили монастир. Дерев’яну церкву ікони Діви Марії «Стягнення 
загиблих» перейменували на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Корпус монастиря 
використовувався у радянський час для мирських цілей. У цій одноповерховій 
будівлі у різний час функціонували сільський клуб, школа та медпункт. 

У 1992 р. обитель відновила свою діяльність. Протягом 1995 р. черниці 
побудували різноманітні господарські споруди. 1997 р. була збудована нова церква 
«Стягнення загиблих». Протягом 2000–2001 рр. велися реставраційні роботи у храмі 
«Достойно є». До одноповерхового корпусу в часи незалежності України добудували 
двоповерхову будівлю, а в 2011 р. був споруджений другий поверх в одноповер-
ховому корпусі. Протягом 1999–2000 рр. будувався трьохповерховий корпус. У цій 
споруді розмістився храм Діви Марії «Стягнення загиблих», який освячений у           
2008 р. Ця релігійна споруда розміщена на другому поверсі. Також у новій будівлі 
розміщується готель, келії та трапезна. На території монастиря похована Степанида 
Надьоха та засновник обителі архімандрит Милітон. Настоятелькою монастиря є 
ігуменя Алевтина (Сірук). Різдва Пресвятої Богородиці жіночий монастир володіє 
скитом Собору св. 12-ти Апостолів у  с. Рогачів Рівненського району [1; 2]. 

Головними святинями обителі є ікона Божої Матері «Стягнення загиблих» та 
ікона Діви Марії «Достойно є». Протягом 2004–2005 рр. у монастирі побувало 
близько 500 мандрівників-паломників. У 2013 р. Білівський монастир відвідало 2 тис. 
паломників із таких областей Західної України, як Рівненська, Львівська, Волинська 
та Тернопільська. Цю обитель знають і за межами нашої держави. Поряд із 
позитивними чинниками розвитку обителі існують також такі чинники, які негативно 
впливають на потоки паломників. Насамперед, варто відзначити проблему 
транспортної доступності. Суть її полягає в тому, що до с. Білівські Хутори лише три 
рази на день курсує автобус. Щоб вирішити цю проблему необхідно налагодити 
співробітництво між громадою села та владою. Ліквідувавши питання транспортної 
доступності, с. Білівські Хутори отримає новий поштовх до розвитку релігійно-
паломницького туризму. Збільшиться кількість паломників-туристів до Білівського 
монастиря. Селяни зможуть здавати в оренду кімнати для туристів та паломників, 
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котрі приїжджатимуть відвідати Білівський монастир. Підприємці зможуть 
організувати готель, де будуть зупинятися не лише паломники, а й гості села. 
Туристичні фірми зможуть налагодити співробітництво між монастирем та громадою 
села щодо організації туристично-паломницьких поїздок. Можуть бути організовані 
та проведені екскурсії до монастиря. Якби ці заходи були втілені у життя, то зросли 
б надходження до бюджету громади. Також завдяки збільшенню кількості туристів-
вірян, монастир міг би отримувати більше коштів від пожертв і продажу свічок, 
просфор тощо [1]. 

Висновки. Отже, Білівський монастир пройшов досить складний період 
становлення та розвитку. Будучи порівняно недавно заснованою поряд із іншими 
відомими обителями Рівненської області, ця обитель є відомою за межі України та 
користується значною популярністю серед паломників. У майбутньому місцева 
влада, релігійні структури краю та підприємці можуть перетворити жіночий монастир 
Різдва Пресвятої Богородиці на популярне місце паломництва та туризму не лише 
регіону, а й усієї України. 
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Міграційна ситуація, яка склалася в Європі в останні півстоліття, свідчить про 

постійне зростання імміграційних переміщень населення та збільшення кількості 
іммігрантів на ринках праці приймаючих країн. З одного боку, використання праці 
іммігрантів може бути використаним для подолання дефіциту трудових ресурсів і 
соціально-економічного зростання, а, з іншого боку, – посилення масштабів 
міжнародних міграцій, у тому числі й нелегальних, впливає на посилення процесів 
мігрантофобії й ксенофобії в суспільствах країн прийому мігрантів, посилення 
політизації міграційних проблем. Україна поки що не стикнулася з проблемами 
зростання імміграційних потоків, але розглядається нелегальними мігрантами як 
транзитна держава на шляху до країн ЄС. Тому актуальною проблемою є 
дослідження сучасного рівня імміграції в Україну. 

Метою дослідження є сучасний рівень імміграції в Україну. Для досягнення 
мети було поставлено низку завдань: вивчити кількість іммігрантів в Україні та 
встановити їх частку в загальній кількості населення; дослідити національний склад 
іммігрантів; проаналізувати міграційну привабливість України для іммігрантів; 
вивчити проблемні сторони імміграції в Україну загалом, а зокрема процеси 
нелегальної імміграції. 

Сьогодні в Україні постійно проживає близько 253 тис. осіб із більше, ніж            
150 країн світу, що становлять тільки 0,54 % усього населення України. За 
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міжнародними стандартами, критична питома вага іммігрантів по відношенню до 
загальної чисельності населення перебуває в межах 10 %. Найбільша кількість 
іммігрантів в Україні є громадянами країн колишнього Радянського Союзу, які 
зберегли родинні та територіальні стосунки з громадянами України (більше 80 % 
іммігрантів). Крім цього, в Україні постійно проживають громадяни таких країн, як 
В’єтнам – 3645 осіб, Ізраїль – 1330, Сирія – 1388, Польща – 745, Болгарія –                     
571 особа та інші. На кінець 2014 р. в Україні проживало 2534 офіційно визнаних 
біженців і 479 осіб, які потребують додаткового захисту, з них 575 дітей у складі сім’ї 
та 35 дітей розлучених із сім’єю [3]. Зазначимо, що Україна не є привабливою для 
легальних іммігрантів. Натомість відбувається зростання загального тиску 
нелегальної міграції.  

Процеси нелегальної міграції в 2014 р. характеризувались активізацією 
каналів переправлення громадян Афганістану (за незаконне перетинання кордону 
затримано в 2013 р. – 160 осіб, у 2014 р. – 227 осіб), Сирії (затримано в 2013 р. –           
40 осіб, у 2014 р. – 140 осіб), В’єтнаму (затримано в 2013 р. – 18 осіб, у 2014 р. –            
42 особи) й Молдови (затримано в 2013 р. – 137 осіб, у 2014 р. – 179 осіб). Найбільш 
активним нелегальним каналом і далі залишається українсько-словацька ділянка 
кордону. Разом із тим, слід відзначити переорієнтацію каналів і значну активізацію 
нелегальної міграції на кордоні з Угорщиною (у 2013 р. затримано 35 осіб, у 2014 р. 
– 136 осіб) і Молдовою (у 2013 р. затримано 122 особи, у 2014 р. – 185 осіб). 
Характерним є також зростання активності нелегальних мігрантів-громадян Сирії на 
українсько-польській ділянці кордону (затримано 34 особи) [4]. 

Загалом процеси нелегальної міграції впродовж останніх років 
характеризувалися такими тенденціями: 

 продовженням спроб переправлення нелегальних мігрантів із країн Африки 
та країн пострадянського простору поза пунктами пропуску, у тому числі з 
неповнолітніми дітьми; 

 активністю «сирійського» каналу з використанням чужих і підроблених 
документів на маршрутах міжнародного сполучення; 

 поновленням нелегальної міграції громадян Афганістану на каналах 
авіаційного сполучення за підробленими паспортами Великобританії; 

 налагодженням каналів переправлення чисельних груп нелегальних 
мігрантів; 

 спробами порушення кордону з приховуванням у вантажних транспортних 
засобах; 

 подальшим функціонуванням каналів торгівлі людьми. 
Основними схемами прибуття потенційних нелегальних мігрантів в Україну 

залишаються: 

 використання громадянами країн Південно-Східної Азії та країн 
Африканського континенту підроблених паспортних документів, віз країн ЄС і 
дозволів на проживання в країнах Європи на транзитному напрямку; 

 використання вихідцями з країн Африки й Азії чужих національних (своїх 
співвітчизників) паспортів; 

 використання підроблених дозволів на постійне (тимчасове) проживання в 
Україні та відміток Держприкордонслужби невстановленого зразка з метою 
подальшої легалізації на території України; 

 організація злочинними угрупуваннями схем нелегальної міграції в Україну 
шляхом виготовлення підроблених запрошень державних навчальних закладів, 
туристичних фірм, приватних і державних підприємств, а також підставних фізичних 
осіб. 

Все зазначене вище дає підстави стверджувати, що Україна є привабливою як 
країна-транзитер для іммігрантів із країн третього світу на шляху до 
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високорозвинених країн Європи, що, у свою чергу, сприяє зростанню нелегальних 
міграційних потоків до нашої держави. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Імміграція в Україну поки  
що не досягла критичних розмірів, проте уваги потребує моніторинг імміграційних 
переміщень населення та вироблення дієвих механізмів недопущення й запобігання 
транзиту нелегальних мігрантів через Україну до країн ЄС. Перспективи подальших 
досліджень імміграцій в Україну мають стосуватися оцінки впливу іммігрантів на 
внутрішньополітичну та суспільно-економічну ситуацію в нашій державі. 
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and reasons of emigration were clarified. The main exporting regions and the recipient regions of 
labor from Ukraine were indentified. 

Key words: labor migration, the labor, recipient countries, emigration, migrant. 

 
З огляду на загострення соціально-економічних викликів останніми роками 

простежується тенденція до активізації міграційних процесів, зокрема зовнішньої 
трудової міграції. Міграційні процеси системно пов’язані та впливають на різні 
сфери економічного та суспільного життя, зокрема на демографічну ситуацію, 
структуру зайнятості, ринок праці та соціальну сферу [1, с. 5]. Особливої 
актуальності набуває аналіз ключових особливостей зовнішньої трудової міграції 
на сучасному етапі, а також дослідження наслідків активізації таких процесів для 
національної економіки в довгостроковій перспективі.  

Метою роботи є аналіз динаміки, структури та напрямів міграційних процесів 
робочої сили з України в період 2005–2015 рр. Для досягнення мети розв’язувалися 
такі завдання: дослідити динаміку зовнішньої міграційної активності; визначити 
області, які є найбільшими донорами працівників-мігрантів; з’ясувати основний 
склад робочої сили; виявити найбільші країни-реципієнти мігрантів і сфери 
зайнятості трудових ресурсів у країнах еміграції та причини еміграції. 

Міжнародна міграція робочої сили є неминучим явищем в XXl ст., оскільки 
глобалізація міжнародного ринку праці забезпечила збільшення пропозиції праці та  
попит робочої сили. Загалом причини міграції поділяють на два види: загальні та 
специфічні. До загальних відносяться такі, як нерівність економічного розвитку країн, 
інтернаціоналізація господарського життя, політична й економічна нестабільність у 
державі. Щодо специфічних, то вони включають в себе нестачу трудових ресурсів у 
певних кваліфікаціях та спеціальностях, відмінність у заробітній платі та якості 
життя, надлишок робочої сили в країнах-експортерах [1, c. 4–5].  

Основними причинами міграції серед економічно активного населення України 
є тривала політична криза в суспільстві, невдоволення економічним становищем; 
незабезпечення країною умов для реалізації можливостей своїх громадян, значно 
вищий рівень заробітної плати у країнах імміграції, військові причини [2, с. 8]. 

Україна на сучасному етапі свого розвитку стала значним експортером робочої 
сили. За період 2005–2015 рр. з України емігрувало 1 970 924 осіб. Найактивніша 
зовнішня міграція спостерігалась у 2005 р. (34 997 вибулих осіб). Це було 
спричинено нестабільним економічним становищем України, різними непорозуміннями 
на політичній арені та неспроможністю забезпечити населення країни роботою. 
Найменша активність еміграції за цей період спостерігалась у 2013 р. й становила 
13 212 осіб.  

Внаслідок різкого зниження народжуваності та від’ємного сальдо міграції 
кількість населення України суттєво зменшилася з 47 млн (2005 р.) до 42,9 млн 
(2015 р.), тобто на 4,9 млн осіб. Якщо така тенденція буде зберігатися, то, за 
оцінками експертів, до 2050 р. населення зменшиться до 35 млн осіб [3]. 

У період із 2005 р. до 2015 р. можна спостерігати як якісні, так і кількісні зміни в 
структурі міграції. Так, серед областей, які займали передові позиції в експорті 
робочої сили станом на 2005 р. були  Донецька область (4702 осіб), АР Крим              
(3043 осіб), Луганська (2910 осіб), Харківська (2260 осіб) та Дніпропетровська             
(2188 осіб) області. Проте у 2015 р. (не враховуючи тимчасово окуповані території), 
можна спостерігати деякі зміни в цьому списку областей: м. Київ (4095 осіб), 
Харківська (3291 осіб), Дніпропетровська (2300 осіб), Одеська (2126 осіб.) та 
Закарпатська  (1519 осіб) області. Основними причинами зовнішньої міграції у цих 
областях є нестача робочих місць, низький рівень якості життя та низький рівень 
заробітних плат, як наслідок – неповне забезпечення потреб населення [3]. 

Незважаючи на те, що в гендерному складі населення України переважають 
жінки (54,1 %), серед працівників-мігрантів переважає чоловіча група, яка складає 
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65 %, натомість жіноча становить 35 % від загальної кількості трудових мігрантів. Це 
пояснюється тим, що чоловіки є більш затребуваними в різних сферах зайнятості, 
які пропонує міжнародний ринок праці. Щодо вікової структури, то найбільша 
частина припадає на населення від 35 до 55 років. Проте найболючішим для 
України є втрата молодого інтелекту, який прагне реалізувати себе в більш 
розвинутих країнах Заходу. 

Варто звернути увагу на регіони спрямування українських трудових мігрантів. 
Так, із Західного регіону України (Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, 
Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області), за даними 2005 р., 
найбільше трудових мігрантів виїжджало в Італію (35 %),Росію (20 %), Іспанію               
(19 %). Для порівняння, з Центрального регіону (Хмельницька, Вінницька, 
Кіровоградська, Черкаська, Київська, Чернігівська, Житомирська, Полтавська, 
Сумська області) мігранти виїжджали у Росію (45 %), Італію (27 %); із Південно-
Східного регіону (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 
Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська області, АР Крим) ‒ у Росію           
(53 %), Італію (11 %). У Західному регіоні деклароване бажання до праці за 
кордоном висловили 37 % респондентів, 22 % – у Центральному регіоні й 24 % – у 
Південно-Східному (дані 2005 р.). Якщо розглядати загальну структуру напрямів 
зовнішньої міграції трудових ресурсів (2010–2012 рр.), згідно з результатами 
дослідження, здійсненого Державною службою статистики України та Інститутом 
демографії та соціальних досліджень, то передові місця займає Росія (43 %), 
Польща (14 %), Італія (13 %) [3]. 

З території України найбільше трудових мігрантів виїжджає із середнім рівнем 
освіти – 65 %, із базовою вищою або неповною освітою та із закінченою вищою 
освітою – 15 % і лише 5 % ‒ із початковою або незакінченою середньою освітою. 
Проте, незважаючи на рівень освіти робочих мігрантів, зазвичай, країни-реципієнти 
пропонують робітникам низькооплачувану роботу. Так, до основних сфер 
працевлаштування відносять будівництво (46 %), домашній догляд (18 %) та 
сільськогосподарський сектор (11 %) [2, c. 14]. 

Отже, найбільша активність зовнішньої трудової міграції спостерігалась у     
2005 р. Серед основних причин переважали економічні, політичні та соціальні. 
Основним донором трудових ресурсів вважається Східний регіон України, проте 
одні із передових місць також займають Чернівецька та Закарпатська області. 
Оскільки чоловіки складають основу мігрантів-робітників, то з цього випливає, що 
сфери зайнятості в країнах-реципієнтах зосередженні на трудомісткій праці. 
Найбільшими країнами приймачами трудових ресурсів з України є Польща, Росія та 
Італія. 
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Розглянуто особливості протікання сучасних демографічних процесів в Албанії. 

Проаналізовано динаміку чисельності населення, показники народжуваності, смертності й 
природного приросту населення за післявоєнний період, розглянуто особливості 
природного й механічного руху населення на початку ХХІ ст. Виявлено просторові 
відмінності й диспропорції в процесах природного відтворення населення регіонів Албанії 
та основні проблеми сучасного демографічного розвитку країни. 

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

 
Lazhnik V. Y. Actual Demographic Situation in Albania.  Features running nowadays 

demographic processing in Albania 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 Albania regions and the 
main problems actual demographic development in the country are detected. 

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

 
Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасному демографічному 

розвитку більшості країн Південно-Східної Європи проявляються негативні тенденції 
у процесах відтворення населення, пов’язані зі зниженням рівня народжуваності, 
депопуляцією населення, посиленням міграційного відтоку. На відміну від інших 
балканських країн, які нині переживають демографічну кризу, більш сприятлива 
демографічна ситуація спостерігається в Албанії, оскільки вона тривалий час була 
лідером серед країн Європи за показниками народжуваності й природного приросту 
населення. Тому виявлення особливостей сучасного демографічного розвитку цієї 
країни є актуальним науковим питанням, яке в українській науковій літературі ще 
слабо досліджене.    

Аналіз останніх публікацій цієї проблеми. Дослідження особливостей 
демографічного розвитку Албанії переважно здійснюють албанські науковці. 
Офіційні статистичні дані, які відображають демографічну ситуацію в країні, 
періодично публікуються на сайті Інституту статистики Албанії. Проте у сучасній 
українській країнознавчій, демографічній і географічній літературі демографічна 
ситуація в Албанії практично не висвітлюється. Зовсім відсутні публікації, де б 
окремо й детально аналізувалася сучасна демографічна ситуація у цій країні. 
Недостатня розробленість цієї наукової проблеми у вітчизняній країнознавчій 
літературі зумовила вибір теми дослідження та структуру  викладу його результатів. 

Мета цього дослідження – проаналізувати особливості сучасних 
демографічних процесів в Албанії. Основні завдання публікації: 

– розглянути особливості демографічного розвитку Албанії на сучасному етапі 
її розвитку; 
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‒ з’ясувати роль демографічних і міграційних процесів у динаміці населення 
країни; 

–  виявити просторові відмінності у протіканні демографічних процесів в Албанії 
тощо.   

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Албанія – це європейська країна з невеликою кількістю населення. В 
минулому ріст чисельності населення стримувався через хвороби, голод, війни, 
міграції й феодальні чвари, проте з 1920-х рр. він різко посилився. Після Другої 
світової війни у динаміці чисельності населення Албанії прослідковувалася чітка 
тенденція до збільшення чисельності населення, яка характеризувалася високими 
темпами за рахунок високого рівня народжуваності та природного приросту. Так,  у 
1950 р. чисельність населення  країни становила  1215 тис. осіб. За 20 наступних 
років населення країни майже подвоїлося й у 1970 р. досягло чисельності 2136 тис. 
осіб. У 1980 р. воно вже становило 2671 тис. осіб, а у 1990 р. було досягнутого 
історичного максимуму (3245 тис. осіб) [2].  

Албанія до початку ХХІ ст. була єдиною країна в Європі з найвищими темпами 
росту чисельності населення, що було результатом зниження рівня смертності, 
особливо дитячої, тоді як народжуваність залишалася досить високою. На початку 
1990-х рр. почала вже проявлятися негативна тенденція до зменшення загальної 
чисельності населення через зниження рівня народжуваності та значний 
еміграційний відтік населення у зв’язку з низьким рівнем життя та безробіттям, а 
також політичними змінами, які привели до краху тодішнього соціалістичного 
політичного режиму. За переписом 2001 р., в Албанії проживало 3069 тис. постійних 
жителів. У наступні роки чисельність постійного населення постійно зменшувалася, 
причому з 2010 р. темпи його зменшення уповільнилися й фактично в останні роки 
чисельність населення в Албанії стабілізувалася (рис. 1). Темпи зменшення 
чисельності населення за останні п’ять років становили у середньому 0,18 % у рік. 
За даними Інституту статистики Албанії, на початок 2016 р. чисельність населення 
становила 2886 тис. осіб. З усіх 12 областей країни тільки в Тірані, Дурресі та Вльорі 
протягом 2015 р. відбувся приріст населення, тоді як у інших – зменшення. 
Найбільший приріст чисельності населення у 2015 р. відбувся у столиці Тірані (на 
1,36 %), тоді як у південній області Гірокастра зафіксовано найбільше зменшення 
чисельності населення (на 2,6 %). Міське населення Албанії має тенденцію до 
збільшення. Так, воно збільшилося з 1530 тис. осіб у 2010 р. до 1674 тис. осіб на 
початок 2016 р. Водночас, сільське населення країни постійно зменшується. Якщо 
на початок 2010 р. воно складало 1389 тис. осіб, то на початок 2016 р. воно 
зменшилося до 1212 тис. осіб [5].  
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Рис. 1. Чисельність населення Албанії в 2001–2016 рр. (на початок року) 
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Сучасна демографічна ситуація в Албанії визначається порівняно високими 
показниками народжуваності населення. Протягом усього післявоєнного періоду 
Албанія виділялася високими показниками народжуваності населення серед країн 
Європи. Так, у 1955 р. коефіцієнт народжуваності був найвищим за всі післявоєнні 
роки – 44,5 ‰. Починаючи з 1960 р., цей показник почав зменшуватися, причому 
темпи його зменшення з середини 1980-х рр. зростали, уповільнившись у 1990-ті 
рр., а потім знову зросли. Так, у у 1996 р. коефіцієнт народжуваності становив            
22,2 ‰, а вже у 2002 р. зменшився до 13,9 ‰. У 2008 р. цей показник досяг 
мінімального значення за всі післявоєнні роки – 11,3 ‰ [3]. У наступні роки він 
дещо зріс (до 12,3 ‰ у 2014 р.), проте в 2015 р. він зменшився до 11,5 ‰. Фактично 
в останні роки загальна народжуваність населення стабілізувалася й становить 
понад 30 тис. осіб (рис. 2). Хлопчиків народжується більше й у 2015 р. 
співвідношення становило 1095 хлопчиків на 1000 дівчаток. Якщо до початку ХХІ ст. 
Албанія була лідером серед європейських країн за коефіцієнтом народжуваності 
населення, то нині вона втратила ці позиції й у 2014–2015 р. поступалася Ірландії, 
Косово, Гібралтару та Ісландії. 
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Рис. 2. Природний рух населення Албанії в 1990–2015 рр. 

 
В Албанії у перші десятиліття після Другої світової війни був дуже високий 

рівень смертності населення, однак за роки соціалістичного будівництва їй вдалося 
значно підвищити рівень охорони здоров’я своїх громадян, знизити рівень дитячої 
смертності. Так, у 1952 р. коефіцієнт смертності населення становив 15,6 ‰, а вже у 
1969 р. він знизився більше, ніж удвічі – до 7,5 ‰. У 1970–1990 рр. коефіцієнт 
смертності населення коливався в межах 6–9 ‰. У 1990-ті рр. рівень смертності 
населення знижувався й у 2000 р. він становив 5,4 ‰, що є найкращим показником 
за всю історію Албанії [3]. У наступні роки він дещо збільшився (до 7,8 ‰ у 2015 р.) 
через суттєві зміни у віковій структурі населення, особливо у віковій групі старше           
65 років [3]. За останні 15 років щорічна кількість померлих стабілізувалася й 
становить близько 20 тис. осіб (рис. 2). Слід зауважити, що в країні до початку             
ХХІ ст. відмічався високий рівень дитячої смертності, проте в останні десятиліття він 
значно знизився. Якщо у 2004 р. коефіцієнт дитячої смертності серед хлопчиків 
становив 16,3 ‰ і 13,6 ‰ – у дівчаток, то у 2013 р. цей показник зменшився майже в 
2 рази – до 9,2 ‰ у хлопчиків і 6,5 ‰ у дівчаток [4, c. 26].  

В Албанії в кінці ХХ ст. спостерігався найвищий серед країн Європи природний 
приріст населення. Найвищі показники природного приросту населення були в 
період «бебі-буму» в 1950–1960-ті рр. Найвищого значення коефіцієнт природного 
приросту населення досягнув у 1960 р. – 32,9 ‰. Надалі він почав зменшуватися 
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через зниження рівня народжуваності населення. У середині 1970-х років природний 
приріст населення становив 22–23 осіб на 1000 жителів. Високі показники 
природного приросту населення були зумовлені високою часткою контингенту 
молодих вікових груп у загальній чисельності населення країни (середній вік 
населення в Албанії тоді становив близько 30 років). Із кінця 1980-х рр. природний 
приріст повільними темпами почав знижуватися, а з середини 1990-х років 
намітилася чітка тенденція до різкого зменшення темпів природного приросту 
населення й у 2000 р. коефіцієнт природного приросту становив уже 11 ‰. Така 
негативна тенденція продовжувалася до 2008 р., коли коефіцієнт природного 
приросту населення становив 4,3 ‰. У наступні роки відбулося деяке збільшення 
цього показника за рахунок невеликого підвищення рівня народжуваності та 
стабілізацію рівня смертності населення (рис. 2). Однак, у 2015 р. коефіцієнт 
природного приросту населення за рахунок збільшення рівня смертності й 
зменшення кількості новонароджених зменшився до 3,7 ‰, що є найгіршим 
показником за весь післявоєнний період історії Албанії [7]. За показником 
коефіцієнта природного приросту населення Албанія нині поступається таким 
європейським країнам, як Косово, Ірландія, Ісландія й Гібралтар, хоча до початку 
ХХІ ст. вона була лідером серед країн Європи.  

У сучасній статево-віковій піраміді населення Албанії чітко прослідковується 
різке розширення її у віковій групі населення від 15 до 19 років, що народилося в 
кінці 1990-х рр. й звуження у вікових групах населення від 30 до 40 років (рис. 3), що 
зумовлено різким спадом народжуваності у кінці 1970-х – на початку 1980-х років. 
Друге різке розширення вікової піраміди припадає на вікову групу населення віком 
близько 50 років, що відповідає високим показникам народжуваності населення на 
початку 1960-х років. За даними інституту статистики Алобанії, на 1.01.2016 р. 
найчисельнішою віковою групою були особи віком 15–19 років, чисельність яких 
складала 234 тис. осіб. Другою за чисельністю є вікова група осіб віком 30–34 років 
(219 тис. осіб) [5]. 

 
 

Рис. 3. Статево-вікова піраміда населення Албанії на 1.01.2016 р. 

 
У статевій структурі населення спостерігається певна особливість, відмінна від 

інших країн Європи, в яких жіноче населення переважає над чоловічим. Якщо у         
2001 р. чоловіків було на 9 тис. осіб менше, то в наступні роки цей розрив 
зменшувався й у 2009 р. відбувся перехід до домінування чоловічого населення над 
жіночим, що зумовлено більшою народжуваністю хлопчиків, ніж дівчаток в останні 
два десятиріччя. На початок 2015 р. кількість чоловіків була більшою на 31 тис. осіб, 
ніж жінок [4, c. 16]. На 100 жінок припадало 102,2 чоловіків. У 2015 р. кількість 
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чоловічого населення становила 1461 тис. осіб, тоді як жіноче населення складало 
1425 тис. осіб. На 100 жінок припадало 102,6 чоловіків, що є наслідком більшої 
народжуваності хлопчиків, ніж дівчаток в останньому десятиріччі. Частка чоловічого 
населення в Албанії на 1.01.2016 р. становила 50,6 %. Водночас, тільки в столичній 
області Тірана кількість жінок є дещо більшою, ніж чоловіків (у 2013 р. на 100 жінок 
припадало  99,3 чоловіків) (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Співвідношення чоловіків і жінок в областях  
Албанії за даними перепису населення 2011 р. 

 
У статево-віковій структурі частка осіб молодого віку є однією з найвищих 

серед країн в Європи (17,7 % у 2015 р.), тоді час як частка осіб старше 65 років 
становить лише 12,9 %. Слід зауважити, що за останні 25 років помітно знизилася 
частка осіб молодого віку. Якщо у 1989 р. вона становила 33 %, то нині вона в            
1,5 раза є меншою (19 %  серед жінок і 21 % серед чоловіків). Частка осіб старше   
65 років подвоїлася – з 5 % у 1989 р. до 12 % у 2014 р. Частка осіб працездатного 
віку збільшилася з 62 % у 1989 р. до 69 % у 2014 р. [4, c. 20]. Середній вік населення 
збільшився від 30,1 років у 2001 р. до 34,7 років у 2015 р. Жінки в Албанії нині мають 
більш високий середній вік (36,6 років), ніж чоловіки (30 років). Ця різниця в 
середньому віці зумовлена відмінностями в структурі смертності та еміграції 
населення. За показником середнього віку населення Албанія лідирує серед країн 
Європи.  

Протягом 2001–2015 рр. відбулося невелике збільшення середнього віку 
вступу в шлюб (у межах одного року). Кількість шлюбів в останні роки коливається в 
межах 21–26 тис. У 2015 р. зареєстровано 25 тис. шлюбів. Середній вік вступу в 
шлюб має тенденцію до збільшення. У 2015 р. у чоловіків він становив 29,6 років, 
тоді як у жінок він є меншим (24,1 років). За даними Інституту статистики Албанії, 
загальна кількість розлучень збільшилася з 2,5 тис. у 2001 р. до 5,3 тис. у 2015 р. 
Коефіцієнт розлучуваності за цей період зріс у 2,2 рази із 9,6 розлучень на                    
100 шлюбів у 2001 р. до 21,0 розлучень у 2015 р.   

 Рівень середньої тривалості життя в Албанії є майже однаковим, як і в інших 
країнах ЦСЄ, проте вищим, ніж у Молдові, Естонії, Латвії, Румунії та Україні. У           
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2015 р. очікувана середня тривалість становила 76,1 років у чоловіків і 79,7 років у 
жінок. Цей показник значно покращився, порівняно з 2004 р., коли він становив            
71,6 років у чоловіків і 77,2 років у жінок [4, c. 26].   

Значний вплив на демографічну ситуацію в країні мають міграційні процеси, 
які значно посилилися після повалення тоталітарного політичного режиму. Протягом 
1990-х рр. відбувалася масова еміграція населення. Тільки за офіційними даними, у 
1990-ті рр. країну вимушено покинули понад 600 тис. албанців через складну 
економічну ситуацію, низьку заробітну плату, безробіття. Основні потоки албанців 
були спрямовані в Грецію (400 тис. осіб) та Італію (150 тис. осіб) у пошуках місця 
працевлаштування. Переважаючу частину (близько 83 %) емігрантів становили 
молоді люди віком 20–35 років. Албанію покинуло близько третини інтелігенції. На 
початку ХХІ ст. еміграція дещо зменшилася. Дані розрахунків на основі непрямих 
методів показують, що у період між переписами населення 2001 й 2011 рр. 
еміграційний відтік становив близько 480 тис. осіб. В еміграційних потоках 
переважали чоловіки, проте гендерні відмінності значно зменшилися порівняно з 
міжпереписним періодом 1989–2001 рр. На початку ХХІ ст. міграційний відтік 
населення зменшився завдяки встановленню економічної стабільності в країні й 
почав проявлятися процес зворотного повернення емігрантів в Албанію 
(рееміграція). Причому чоловіки частіше повертаються на батьківщину, ніж жінки. За 
даними перепису населення 2011 р., за міжпереписний період із 2001 р. до 2011 р. в 
Албанію повернулося 139,8 тис. осіб, що становило 4,9 % албанського населення. Із 
них 96 тис. становили чоловіки. Більшість реемігрантів повернулася з Греції (понад 
70 %), Італії (24 %), Великобританії та Німеччини. Більшість албанських реемігрантів 
(61 %) відносяться до вікової групи 18–40 років [1].  

Водночас, на початку ХХІ ст. щорічний еміграційний відтік населення почав 
зменшуватися, що зумовило зменшення негативного міграційного сальдо, особливо 
з 2008 р. У наступні роки негативне міграційне сальдо стабілізувалося й становило 
близько 20 тис. осіб. У 2014 р. Албанію покинуло 46,4 тис. осіб, із них 52 % – це 
чоловіки. Водночас, в Албанію прибуло 28,4 тис. іммігрантів [6]. Міграційне сальдо 
було все ж таки значним і становило -18 тис. осіб (-5 тис. чоловіків і -13 тис. жінок), 
проте порівняно з 2001 р. воно зменшилося в понад 2 рази (-40 тис. осіб) [4, c. 16]. У 
2015 р. обсяги еміграції зменшилися до 42,9 тис. осіб, тоді як імміграційний притік 
становив 25,9 тис. осіб. Негативне міграційне сальдо залишалося все ж таки 
великим (-17,1 тис. осіб) [4].  

Для Албанії характерна висока міграційна рухомість населення всередині 
країни. Так, у 1990-ті рр. понад 35 % сільського населення покинуло місця свого 
проживання, направляючись у пошуках кращої долі в міста, переважно у великі 
(Тірана, Шкодер, Корча, Вльора, Дуррес, Ельбасан). Протягом останнього 
десятиріччя близько 10 % жителів змінили місце свого постійного проживання. 
Перепис населення 2011 р. показав, що внутрішні мігранти переважно є молодими 
людьми. Близько половини з них – це особи віком 15–34 років із вираженим піком у 
віці від 20 до 24 років. В Албанії цікавим є той факт, що жінки  більше мігрують у 
середині країни, ніж чоловіки (їх частка становить 59 %). Це пояснюються 
причинами сімейного характеру.      

Процеси індустріалізації країни зумовили зростання чисельності міського 
населення. Якщо на початку 1960-х років близько 30 % населення проживало в 
містах, то вже в 1971 р. частка міських жителів зросла до 33,8 %. У середині 1990-х 
років уже 2/5 жителів Албанії проживало в містах, а в 2008 р. в Албанії вперше за її 
історію міське населення перевищило чисельність сільського населення. Із 
процесами індустріалізації пов’язана міграція населення в міста й робітничі селища 
з сільської місцевості. Розрослися старі міста, особливо столиця Тірана, виникла 
низка нових міст (Патосі, Церрік та ін.). В Тірані нині проживає близько 400 тис. осіб, 
від 70 до 130 тис. мешканців проживають у містах Дуррес, Ельбасан, Вльора, 
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Шкодер, Корча, Фієрі. Рівень урбанізації країни значно зріс в останні десятиріччя й 
на початок 2016 р. він уже становив 58 %. Причому серед міських жителів до 2015 р. 
переважали жінки, проте на початок 2016 р. чоловіче населення у містах вперше 
стало переважати жіноче населення (849 тис. чоловіків проти 825 тис. жінок) [8].   

До 1990-х рр. в Албанії майже ⅔ населення країни проживало у сільській 
місцевості. Після встановлення демократичного політичного режиму значна кількість 
сільського населення покинула села й виїхала в міста в пошуках роботи, а також за 
кордон. Тому частка сільського населення почала стрімко зменшуватися й у 2008 р. 
чисельність сільського населення стала меншою за чисельність міського населення. 
Нині у сільській місцевості проживає близько 42 % усього населення країни, 
причому цікавим є факт переважання у селах чоловіків над жінками. Так, на початок 
2016 р. в селах Албанії проживало 613 тис. чоловіків і 599 тис. жінок [8]. Така 
ситуація пов’язана з більшою міграційною рухомістю жіночого населення Албанії, 
яке покидає Албанію у пошуках роботи в Греції, Італії та інших європейських 
країнах. Жіноче населення перебуває більш тривалий період за кордоном, тому 
серед реемігрантів різко переважають чоловіки.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сучасні 
демографічні процеси в Албанії характеризуються нестабільністю, погіршенням 
показників відтворення населення та значною просторовою диференціацією 
показників демографічного розвитку. Демографічні втрати населення й старіння 
албанської нації змушують владні структури країни приділяти значну увагу 
демографічній політиці. Уряд країни намагається зосередити увагу на підвищенні 
рівня народжуваності населення, зниженні дитячої смертності, боротьбі з 
неграмотністю, а також намагається прийняти заходи щодо зменшення 
еміграційного відтоку населення, вирішення проблем біженців і мігрантів. 
Перспективи подальших досліджень пов’язані з детальнішим аналізом 
демографічної ситуації в регіонах Албанії, виявленням особливостей протікання 
демографічних процесів на регіональному рівні. 
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Розглядається країнознавче вивчення динаміки чисельності студентства в Одеській 

області з позиції проблеми впливу на неї демографічної ситуації в країні. Аналізується 
методична база статистично-країнознавчих досліджень. Пропонуються логічні й 
аргументовані висновки на основі проведеного аналізу. 
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Nos A. A. The Problem of the Impact of Demographic Process in the Number of 

Students in the Odessa Region. In the paper the approaches geographic study of the dynamics 
of the students in the Odessa region from a position on the impact of its demographic situation in 
the country. Analyzes the methodological framework statistically geographic research. We offer 
logical and reasoned conclusions based on the analysis. 

Key words: demographic process, higher education, students, geography, performance of 
fertility, information statistics. 

 
Питання країнознавчого вивчення динаміки чисельності студентства в Одеській 

області є актуальним, так як відповідь на нього є якісним відображенням демографічної 
ситуації, доступності вищої освіти та зацікавленості молоді у її отриманні. Всі ці 
показники залежать від багатьох факторів: державна демографічна політика, 
економічне становище в країні та регіоні, зміна кількості вищих навчальних закладів, 
обсяг державного замовлення, вартість навчання за контрактом тощо. Також кількість 
осіб, що здобувають вищу освіту є показником як майбутньої перспективи для вишів, 
що знаходяться в одному регіоні, так і для самого регіону в загалом.  

Актуальною також є проблема країнознавчого вивчення впливу демографічних 
процесів на галузь вищої освіти, так як демографічні показники й кількість студентів 
ВНЗ пов’язані з напрямом. Це питання потребує аналізу, для якого необхідно 
звернутися до статистичних даних, котрі отримано в 1995‒2015 рр. Головним 
управлінням статистики в Одеській області, що є наочним відображенням зміни 
кількості студентства в області, як це відображено в таблиці 1 [3]. 

Аналіз даних табл. 1 показує, що динаміка кількості осіб, які здобувають вищу 
освіту не є стабільною й змінюється хвилями. На початку аналізованого періоду 
часу кількість студентства є відносно стабільною та невисокою, наближаючись до 
середини періоду, вона стрімко зростає з кожним роком, але з наближенням до 
кінця досліджуваного проміжку часу вона починає відчутно зменшуватися. Ці дані є 
відображенням того, що на початку 1980-х років у країні спостерігалися високі 
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показники народжуваності, проте на початку 1990-х років вони суттєво зменшуються 
на фоні періоду економічної нестабільності. 

Таблиця 1  
Статистичні дані по вищих навчальних закладах Одеської 

 області у 1995 ‒2015 рр. 
 

 
Найпозитивнішим для вишів є 2008/09 навчальний рік, бо в цей час досягнуто 

максимального показнику кількості студентства за досліджуваний період, а саме 
150,7 тис. осіб. Проте в наступному році кількість студентів скоротилася майже на 
5,2 %. Окрім того, що на цей процес вплинуло зменшення показників 
народжуваності на початку 1990-х рр., також це є відображенням економічної кризи, 
яка розпочалася у 2008 р. й певним чином вплинула на можливості людей щодо 
здобуття вищої освіти. 

Помітно, що з наближенням до 2015/2016 навчального року кількість 
студентства продовжує зменшуватися катастрофічними темпами. Вона скоротилася 
майже на 25,4 %, порівняно із максимальною їх кількістю за досліджуваний проміжок 
часу. Ці показники є невтішними, бо цей негативний процес може призвести до 
певних змін у галузі вищої освіти, що в подальшому може зумовити зниження рівня 
доступності освіти для великої кількості людей. 

Також спираючись на закон України «Про вищу освіту», який не передбачає 
здобуття вищої освіти за ступенем «спеціаліст» в Україні в майбутньому, можна із 
впевненістю констатувати, що впродовж наступних років кількість студентства суттєво 
скоротиться після набуття цими реформами юридичної та практичної чинності [2]. 

Варто зазначити, що відповідні зміни до закону України «Про вищу освіту» було 
внесено не випадково. До недавнього часу в Україні стояла проблема 
вдосконалення переліку напрямів підготовки спеціальностей. З’являлися нові 
погляди на реформування системи вищої освіти та налаштування її на світовий лад 
із використанням досвіду провідних освітніх центрів світу. У прогресивних країнах 
освітня підготовка за ступенем «спеціаліст» не передбачена, тому задля наближення 

Навчальні 
роки 

Кількість ВНЗ, одиниць Кількість 
студентів у ВНЗ, 

тис. осіб 

Прийнято до 
ВНЗ,  

тис. осіб 
I–II рівнів 

акредитації 
III–IV рівнів 
акредитації 

1995/96 36 19 102,9 24,5 

1996/97 36 19 101,3 23,9 

1997/98 28 19 102,4 24,4 

1998/99 31 21 105,4 25,5 

1999/00 32 21 109,2 26,7 

2000/01 32 20 116,0 29,1 

2001/02 32 19 121,4 29,5 

2002/03 31 21 122,6 30,7 

2003/04 32 22 131,7 31,7 

2004/05 21 22 141,2 33,2 

2005/06 23 22 144,3 34,0 

2006/07 21 22 147,1 32,7 

2007/08 20 22 150,0 34,0 

2008/09 19 22 150,7 34,6 

2009/10 19 22 142,9 25,0 

2010/11 20 22 142,6 28,4 

2011/12 22 23 135,8 23,8 

2012/13 19 22 127,9 25,2 

2013/14 19 22 123,8 27,1 

2014/15 18 21 116,3 25,0 

2015/16 19 21 112,5 22,2 
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до світового еталону освітніх програм цей рівень було ліквідовано. Але зараз 
неможливо передбачити, наскільки позитивними чи негативними будуть ці зміни для 
галузі вищої освіти в Україні [1, с. 74‒79]. 

Для того, щоб зробити прогноз щодо подальшої динаміки кількості студентства 
в Одеській області, потрібно звернутися до статистичних даних демографічної 
ситуації в області, зібраних за 1995–2015 рр. і наведених у таблиці 2 [4]. 

Таблиця 2 
 Кількість живонароджених дітей та природний приріст (скорочення) 

 

Рік Кількість 
живонароджених, осіб 

Природний приріст 
(скорочення), осіб 

1995 24 993 -15 799 

1996 23 666 -15 883 

1997 22 491 -14 854 

1998 21 273 -14 820 

1999 19 969 -16 026 

2000 20 042 -17 849 

2001 20 423 -17 241 

2002 21 277 -17 690 

2003 22 326 -17 081 

2004 23 343 -15 521 

2005 23 915 -16 160 

2006 25 113 -14 070 

2007 26 759 -12 076 

2008 28 780 -9171 

2009 28 986 -6873 

2010 28 690 -7454 

2011 29 225 -4463 

2012 30 384 -3264 

2013 29 075 -4448 

2014 29 465 -4690 

2015 27 416 -7139 

 
Аналіз даних, наведених у табл. 2, свідчить, що з 1995 р. до 2006 р. 

народжуваність в Одеській області була невеликою, особливо порівняно з 
показниками, що свідчать про природне скорочення населення в регіоні. Але з         
2006 р. показники народжуваності починають стрімко рости, а показники природного 
скорочення осіб – зменшуватися. Це свідчить про те, що вищим навчальним 
закладам Одеської області слід чекати збільшення кількості абітурієнтів у середині 
2020-х років. Але навіть це не є абсолютно втішним показником, так як за період 
часу між сьогоденням і серединою 2020-х років, скорочення числа абітурієнтів може 
суттєво вплинути на внутрішню ситуацію у вищих навчальних закладах Одеської 
області та примусити їх до певних змін задля рятування їхнього становища. 

Отже, на сьогодні в Одеській області спостерігається стійка тенденція до 
скорочення кількості студентів ВНЗ усіх рівнів акредитації, що може вплинути 
негативно на майбутнє галузі вищої освіти. Ситуація, яка спостерігається сьогодні, 
може, нажаль, навіть призвести до скорочення кількості ВНЗ у регіоні. Якщо 
тенденція до скорочення кількості осіб, котрі здобувають вищу освіту, незважаючи 
на підвищення народжуваності, починаючи з 2006 року, збережеться й надалі, то не 
важко передбачити, що рівень освіченості громадян буде стрімко падати. Цей 
процес буде викликати брак кваліфікованих кадрів, що буде негативно 
відображатися на економічній ситуації в країні й може призвести до тяжкої та 
довготривалої кризи. Сьогоднішні студенти є подальшою перспективою розвитку 
країни загалом, тому вища освіта повинна залишатися доступною за всіма її рівнями 
для будь-якої людини, що бажає її здобути. 
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Розглядаються класифікація міжетнічних конфліктів, причини (соціальні, політичні, 

культурні, психологічні, релігійні) та форми (за характером дії, наростанням міжетнічної 
(міжнаціональної) напруги, за кількістю учасників, за часом виникнення, масштабом та 
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Sodikov A. O. Classification Ethnic Conflicts. This article discusses the classification of 

ethnic conflicts. The reasons (social, political, cultural, psychological, religious) and form (the 
nature of, the growing ethnic voltage, the number of participants, time of occurrence, scale and 
use of weapons) identification of ethnic conflicts and solutions 
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Постановка наукової проблеми. У сучасному суспільстві, що швидко 

розвивається, гостро стоїть проблема міжетнічних конфліктів у світі. Одним з 
основних і небезпечних видів конфлікту, що може порушувати внутрішній лад 
суспільства є міжетнічний конфлікт. Маловивченість цього виду конфлікту свідчить 
про те, що про міжетнічні конфлікти написано не все. Вивчення класифікації 
міжетнічних конфліктів дає нам шанс знайти більш компромісне їх рішення, а також 
зрозуміти й правильно оцінити як відбуваються конфліктні ситуації у суспільстві й 
запобігти їм у майбутньому. 

Аналіз публікацій та досліджень. На сьогодні не існує єдиної класифікації 
міжетнічних конфліктів. Дослідженням міжетнічних конфліктів та їх класифікацією 
займалися В. А. Авксентьєв, Л. М. Дробижева, В. Б. Євтух, Е. А. Паін, А. А. Попов та 
ін. 
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Мета та завдання дослідження. Цілю дослідження є аналіз класифікації 
міжетнічних конфліктів. Відповідно до цілі вирішувалися такі завдання:  

а) охарактеризувати різні підходи до класифікації міжетнічних конфліктів;  
б) обґрунтувати різні підходи до вирішення міжетнічних конфліктів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжетнічний конфлікт – це 

специфічна ситуація у відносинах між етнічними спільнотами, її частинами або її 
окремими представниками, змістом якої є змагання учасників цих відносин за 
відповідні ніші у суспільному житті поліетнічної країни й в ході якого відбувається 
протиставлення інтересів і застосування будь-яких засобів для реалізації цих 
інтересів і затвердження стійких позицій своєї етнічності в етнонаціональній 
структурі суспільства [1]. 

При тлумаченні поняття  «міжетнічний конфлікт» різні вчені по-різному дають 
визначення. Якщо коротко проаналізувати, то міжетнічні конфлікти, як і будь-які інші 
види конфліктів, це насамперед зіткнення інтересів двох або кілька людей. Причини 
зіткнення інтересів можуть бути самими різними. 

Міжнаціональні конфлікти як соціальне явище є результатом зіткнення інтересів 
різного рівня й змісту та являє собою прояв складних глибинних процесів у 
відносинах між окремими етнічними спільнотами, групами людей, що протікають під 
впливом безлічі соціально-економічних, політичних, історичних, психологічних, 
територіальних, сепаратистських, мовно-культурних, релігійних та інших факторів [2]. 

Створені класифікації міжетнічних конфліктів треба поділити на класифікації 
причин і форм прояву конфлікту у суспільстві. 

Причини виникнення міжетнічних конфліктів можуть бути самими різними. 
Найпотужнішими факторами, які можуть стимулювати появу й розвиток міжетнічного 
конфлікту, на думку В. Б. Євтуха, є такі: соціальні, політичні, культурні, психологічні, 
релігійні; ті, що розгортаються в сфері управління та відносин регіональної та 
центральної влади; чисто етнічні, що базуються на стереотипах (уявленнях) 
представників різних спільнот один про одного. Досвід суспільного розвитку полі-
етнічних країн і результати досліджень, насамперед соціологічних, свідчать, що 
найбільше силове поле соціальних факторів, оскільки, як правило, представники не 
домінуючих і, передусім, нечисленних етнічних спільнот є найбільш занедбані в 
соціальному плані: низький рівень життя, високий рівень безробіття, низький рівень 
освіти, обмежені можливості доступу до соціальних благ і соціальної мобільності 
(згадаємо, наприклад, в Україні ромів, гагаузів, румунів, кримських татар). Винятки в 
цьому контексті в українському суспільстві становлять росіяни й євреї, соціальний 
статус яких прирівнюється до  статусу представників титульної нації – українців [1; 3]. 

Соціальні причини конфліктів – це передусім нерівність у житті різних етнічних 
груп, наприклад у титульного народу рівень життя вищий, ніж в інших етнічних 
складових суспільства. 

Політичні причини – доступ до управління й до влади. Іноді зустрічається, що у 
титульного народу існує більше переваг у політичному житті суспільства, чи не 
дозвіл голосування не титульним етносам. Обмеження в політичній піраміді. 

Культурні – починаючи, від звичайного побутового життя етносу й до політичної 
культури. Заборона проведення звичаїв і свят. 

Психологічні – напруга у відносинах між етносами. Давні образи, невирішені 
питання, що зберігаються і приведуть до зіткнення. 

Релігійні – суперечності через приналежність до різних конфесій, неповага, 
заборона, або жорсткий контроль за релігійними обрядами та звичаями. 

Незважаючи на ці причини, міжетнічні конфлікти можуть виникати вторинно 
через інші види конфліктів, наприклад через політичні, територіальні. 

За проявом міжетнічних конфліктів вони поділяються, враховуючи те, що 
конкретні форми прояву конфлікту можна класифікувати й як форми поведінки 
акторів міжетнічного конфлікту, то є підстави погодитися з думкою дослідника 
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міжетнічних (міжнаціональних) конфліктів російського соціолога А. Здравомислова, 
що трьома основними формами прояву конфлікту (очевидно, за характером дії) є:  

1) стихійні конфлікти – стихійні зіткнення масового характеру (таких було 
чимало на території СРСР – Алмати, Нагірний Карабах, Сумгаїт);  

2) організовані конфлікти (вони виростали з першої форми – чеченська війна, 
військові дії в Придністров'ї); 

 3) наростання міжетнічної (міжнаціональної) напруги, агрегація етнічних 
(національних) почуттів, проте без стихійних насильницьких дій (мітинги, 
демонстрації, голосування – Балтія) [ 1; 4, с. 10–11]. 

Розглядаючи учасників конфліктуючих сторін їх можна поділити на два типи: 
1) міжетнічні конфлікти між двома або кількома етнічними групами; 
2) міжетнічні конфлікти між етнічною групою (групами) та державою. 
Кожен із цих двох типів конфліктів має свої особливості. В першому випадку – 

зіткнення між етносами. Найчастіше за все ці види конфліктів зустрічаються 
всередині суспільства. Через низку обставин відбуваються конфліктні ситуації, що 
призводять до великомасштабної форми, а іноді навіть до війни. В другому випадку 
одним з учасників конфлікту є люди з титульним етносом і найчастіше вони 
перебувають в управлінських структурах і державних органах. І цей фактор теж 
призведе до невдоволення з боку інших етносів в результаті міжетнічних конфліктів. 
Прикладом такого зіткнення етносів може бути Уйгурський конфлікт на заході 
Китайської Народної Республіки в 2010 р., коли титульну націю ханьці переселили 
до історичної території етнічних уйгурів через різницю мови, культури, побуту, релігії 
та політичних поглядів. В результаті  відбулися масові зіткнення. 

За часом протікання конфлікти поділяються на два типи: короткочасні й 
довготривалі. 

Короткочасний конфлікт зустрічається найчастіше, протікає без обмеження 
терміну в часі, від одного дня й до 5‒10 днів. Переважно такі конфлікти 
залишаються невирішеними й час від часу виходять на поверхню та призводять до 
зіткнення етносів. 

Довготривалі – час таких конфліктів може бути від 10 днів і до кількох років. 
Характерною рисою таких конфліктів є те, що вони будуть продовжуватися 
хвилеподібно й час від часу переходити у  пасивну форму. 

За масштабами прояву міжетнічні конфлікти можуть бути локальними й 
регіональними. Локальні міжетнічні конфлікти проходять усередині обмежено,  на 
невеликій території й часто приводять до другого етапу свого розвитку й охоплює 
все більших масштабів. Це початкова стадія розвитку міжетнічних конфліктів. 
Регіональний міжетнічний конфлікт є одним із небезпечних не тільки для держави, а 
іноді й для її сусідів, так як охоплює великі масштаби й переважно проявляє 
жорсткий характер. Кількість порушень прав людини зустрічається у великій 
кількості. Для вирішення такого типу міжетнічних конфліктів об'єднуються інші 
держави, міжнародні організації (ООН, ОБСЄ). 

Застосування зброї під час міжетнічних конфліктів може бути:  
1) із застосуванням зброї та військ; 
2) без застосування зброї та вирішення конфліктів мирним способом.  
У першому випадку конфлікт проходить в активній формі. Здебільшого такі 

способи із застосуванням зброї і військ для вирішення міжетнічних конфліктів 
зустрічаються часто й кількість порушень прав людини велика, й смертність стає 
максимальною. Зустрічається такий тип міжетнічного конфлікту переважно в 
країнах, що розвиваються, або економічно та соціально відсталих. У другому 
випадку для рішення міжетнічних конфліктів застосовується мирні способи такі, як 
переговорні процеси, консультація сторін конфлікту, обстеження конфлікту, 
перемир'я, посередництво, а також залучення міжнародних арбітражів, якщо 
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конфлікт виходить за межі однієї країни. Такий спосіб вирішення конфлікту, як 
проведення мирних переговорів, проходить здебільшого в  розвинених країнах. 

На думку німецького соціолога Ральфа Дарендорфа: «Конфлікти в принципі 
неможливо усунути із суспільного життя, вони всюдисущі. Вирішення конфліктів 
неможливо, можливо лише їх регулювання». Виходячи з вищеперерахованих 
класифікацій конфліктів для їх вирішення в розвиненому суспільстві і державах 
використовують статути ООН (стаття 33). Держави, які беруть участь у будь-якій 
суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці міжнародного миру та 
безпеки, повинні, насамперед, прагнути вирішити суперечку шляхом «переговорів, 
обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення 
до регіональних органів або угод чи іншими мирними засобами на свій вибір» [5]. 

Висновки. На сьогодні день загроза міжетнічних конфліктів є одним з основних 
факторів дестабілізації суспільного розвитку на рівні з тероризмом, що може 
порушити стабільність всередині суспільства та привести до повного порушення 
прав людини й її загибелі. Класифікація міжетнічних конфліктів може сприяти більш 
швидкому вирішенню конфліктів і їх ліквідації.  
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Hlovatskyh А. І. Separatism in Europe. The reasons and the present-day conditions of 
the main separatist movements European countries are analyzed. The degree of their potential 
hazard and possible ways of their settlement are defined.  
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Дослідження особливостей, передумов, проблемних питань сепаратизму є 

важливим завданням у процесі вивчення міжнародних відносин, а також 
особливостей їх формування у сучасному світі. Європа – одна з найстаріших частин 
цивілізованого світу, в якій сформувалися сотні, а можливо й тисячі регіональних 
ідентичностей, що об’єднані між собою спільними культурними цінностями та 
життєвими принципами. Кожна європейська країна наповнена елементами 
регіональної ідентичності, які центральна влада намагається об’єднати в межах 
єдиної національної ідеї. Інколи регіональна ідентичність може породжувати 
звичайний культурний регіоналізм, що базується на місцевому патріотизмі та 
ментальних особливостях, а інколи – навіть радикальний сепаратизм. 

Метою  дослідження є визначення особливостей поширення сепаратизму у 
країнах Європи. 

Результати дослідження.  Сепаратизм – це теорія, політика й практика 
відокремлення, відділення частини території держави з метою створення нової 
самостійної національної держави  [3]. 

Переважно в Європі переважають етнiчнi та соціально-економічні фактори 
виникнення сепаратизму, методи боротьби залишаються в політичних рамках, а 
формування суверенної держави, як мети боротьби, змінюється максимальною 
національно-культурною, економічною та політичною автономією у рамках кордонів 
сучасних держав.  

Для вирішення подібних кризових ситуацій постає проблема виявлення причин 
сепаратиських тенденцій. Слід зазначити, що в багатьох випадках причина 
сепаратизму може бути багатоаспектною [2]. Це суттєво ускладнює процес 
врегулювання, оскільки в такій ситуації треба брати до уваги всі її прояви.   

До країн Європи, в яких активно проявляється сепаратизм, можна віднести 
Іспанію, Велику Британію, Iталiю та багато інших. Спільним для цих держав є наявність 
численних народностей, які розмовляють різними (часто неспорідненими) мовами й 
створюють для захисту своїх інтересів політичні партії та громадські організації. 

Іспанія уже десятки років веде активну боротьбу із сепаратизмом. 
Проблемними для іспанського уряду є два регіони – країна Басків і Каталонія з 
центром у Барселоні [7]. Причини сепаратистських процесів Каталонії криються 
глибоко в історії її відносин з Іспанією. Ще в ХVII ст. була невдала спроба створити 
незалежну Каталонську Республіку. До XVIII ст. Каталонія мала власні інститути 
самоврядування та володіла певною автономією. На початку ХХ ст., одразу після 
початку розпаду європейських імперій на декілька країн, каталонці почали виступати 
з вимогою про незалежність  [6]. 

У 2010 р. у Барселонi вiдбувся чисельний мітинг, що був спровокований 
рішенням Конституційного Суду Іспанії щодо тлумачення певних статей Статуту 
Автономії Каталонії. У 2012 р. відбувся ще один протест за здобуття незалежності 
Каталонією. В результаті цих протестів все більше політиків почали говорити про 
самовизначення каталонців. Були скликані позачергові вибори до Парламенту 
автономії. На сьогодні Парламент Каталонії у своїй більшості складається з 
сепаратистсько налаштованих груп. 

Ще однiєю проблемою Іспанії є сепаратизм у Країні Басків. Основою 
сепаратизму Країни Басків була організація ЕТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, ETA, у 
перекладі з баскської мови – «Басконія та свобода»), яка тривалий час 
застосовувала терористичні методи у своїй боротьбі [7]. Прибічники ЕТА вимагали 
відділення провінції від Іспанії та об’єднання в окрему державу з сусідньою 
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частиною Франції, де також проживають баски. Її політичне представництво – партія 
«Батасуна» була заборонена в 2003 р. [2]. 

 Досить гостро проблема сепаратизму проявляється у Бельгії. Це пояснюється 
наявністю розбіжностей та протистояння між Валонією, де проживає франкомовна 
частина населення країни, та Фландрією, де поживають фламандці, які 
розмовляють  голландською мовою. Федеральні вибори у Бельгії 2003 р. засвідчили 
зростання популярності у Фландрії радикальних правих сил, зокрема партії 
Фламандський інтерес (Vlaams Belang), яка виступає за більш жорстке імміграційне 
законодавство та не приховує амбіцій щодо утворення незалежної держави 
Фландрії з включенням до неї Брюсселя. 

Сьогодні Фландрія інвестує у власний «Фонд майбутнього», спрямований на 
фінансування нових компетенцій, які вона сподівається отримати в результаті 
реформи федерації. Головне, чого прагнуть сьогодні фламандці – регіоналізація 
ринку праці та зміни податкового законодавства, а саме збільшення частки податків, 
які наповнюють місцевий бюджет, і скорочення фінансування Брюсселя та 
дотаційної Валлонії. За підрахунками експертів, ці реформи принесуть Фландрії від 
360 до 500 млн дол. США. Виступаючи в якості донора для Валлонії й Брюсселя, 
Фландрія природним чином домагається й політичного домінування на 
федеральному рівні  [2]. 

Схожі причини має сепаратистський рух в Італії. Розрив між індустріально 
розвиненою Північчю й аграрним Півднем є значно більшим, ніж у Бельгії. В Італії з 
1991 р. діє партія «Північна ліга» (або «Ліга Півдня»), яка виступає за посилення 
автономії північної частини Італії. У прибічників Ліги склалася національна ідеологія 
в рамках якої вони відмовляються від спорідненості з іншими італійцями. 

Сепаратистські настрої в Італії не вичерпуються діяльністю «Північної ліги». 
Власна сепаратистська партія є у кожному регіоні. Так, фінансової автономії, а в 
перспективі й політичної вимагають середземноморські острови Сардинія та 
Сицилія, деякі мешканці провінції Венето вважають незаконним включення Венеції у 
склад Італії в 1866 р. й настоюють, що існує окрема венеційська мова, яка має бути 
визнана офіційною в регіоні [5]. 

На відміну від Італії та Бельгії, сепаратистський рух у Данії є менш 
інституціоналізованим. Острів Гренландія, що входить до складу королівства,                
21 червня 2009 р. проголосив розширену автономію: відтепер судова система й 
поліція контролюється громадою. Основою для сепаратистських налаштувань 
жителів острова стали відкриті у його надрах корисні копалини; відтак громада 
острова прагне розпоряджатися ними на свій розсуд. 

У Великій Британії сепаратистські настрої поширені у Шотландії та Північній 
Ірландії. Шотландія, яка з 1707 р. входить до складу королівства, отримала у 1999 р. 
власний парламент, реалізувавши на практиці принцип home rule – 
самоврядування. На парламентських виборах 5 травня 2011 р. Шотландська 
національна партія, яка відстоює право регіону на референдум із питання 
незалежності, отримала 69 місць у місцевому парламенті. Таким чином, наразі 
створюються передумови для сецесії Шотландії.  

Натомість, північноірландський сепаратизм має релігійне забарвлення: 
більшість населення регіону є католиками. Інтереси найрадикальніших із них 
захищала Ірландська республіканська армія (ІРА), яка влаштовувала теракти на 
всій території Великої Британії. Ще з 1969 р. Ірландська республіканська армія (ІРА) 
вела війну з владою Великобританії. Вимога ІРА – відокремлення Північної Ірландії. 
У 2005 р. ІРА заявила, що припиняє збройну боротьбу й далі буде боротися тільки 
політичними методами. Після розпуску ІРА інтереси сепаратистів представляє 
радикальна політична партія Sinn Fein. Проте ближчою до відокремлення від 
Великобританії є не Північна Ірландія, а Шотландія [7]. 
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Проблеми сепаратизму не вирішуються на основі прецеденту. Кожна країна, 
яка стикається з цими проблемами, намагається вирішувати їх на основі власних 
політичних та соціокультурних традицій, відповідно до рівня розвитку демократії, 
застосовуючи такі основні методи нейтралізації сепаратистських проявів, як 
федералізація, автономізація, регіоналізація.  

Висновки. Європа належить до регіону світу, де активно поширюються 
сепаратистські рухи. До країн Європи, в яких активно проявляється сепаратизм, 
можна віднести Іспанію, Велику Британію, Iталiю, Бельгію, Данію. Причини 
сепаратизму в цих країнах зумовлені етнічними, релігійними та соціально-
економічними особливостями розвитку. В результаті активізації цих рухів на 
політичній карті Європи  можуть виникнути нові держави. 
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економічного й соціального розвитку регіону та формування системи розселення 
населення. 

Ключові слова: населення, демографія, методологічні принципи, методи 
дослідження.  

 
Golub G. S., Pogrebskyi T. G., Benedyuk V. V.  Methodical Bases of Research the 

Population of the Region. We consider the population of the region as one of the main objects 
of study of social sciences, including geography, demography, human geography, ethnography, 
sociology. We analyze a set of methods study population. Reveals the interdependence of 
economic and social development of the region and settlement system population. 

Key words: population, demographics, methodological principles, methods. 

 
Для вивчення певного об`єкта й предмета дослідження, вирішення тієї чи іншої 

проблеми з певною метою існує оптимальний набір методів дослідження. Кожен 
процес наукового дослідження включає такі частини: суб`єкт, об`єкт, предмет, 
методи, підходи, засоби пізнання, результати дослідження, практичне використання 
цих результатів. Кожне наукове дослідження має три стадії: 1) дескриптивну 
(описову) – інвентаризацію та систематизацію описового матеріалу (класифікацію, 
типізацію, районування); 2) інтерпретивну – пояснення досліджуваного явища в 
статиці й динаміці, його аналіз за допомогою сучасних методів та прогнозування;             
3) конструктивну – цілепокладання (розробка оптимальних цілей і рекомендацій для 
управління, зокрема суспільно-географічними процесами). Населення розгля-
дається як сукупність людей, які проживають на тій чи іншій території. Ці сукупності 
характеризуються певною статево-віковою структурою, складом, економічними 
взаємовідносинами, характером розподілу трудових ресурсів, розселенням на 
території [2]. 

Головними характеристиками населення є його природний і механічний рух, а 
також статево-вікова структура. Природний рух населення визначають показники 
народжуваності, смертності та різниці між ними – природного приросту. При цьому 
можна користуватись абсолютними (валовими) показниками кількості народжених і 
померлих протягом року та природного приросту – різниці між ними. Для 
співставності користуються демографічними коефіцієнтами – народжуваності, 
смертності, природного приросту, які визначають за кількістю народжених, 
померлих, приросту, що припадають на кожну 1000 жителів. Механічний рух 
населення характеризують за кількістю прибулих, вибулих та різницею між ними – 
міграційним сальдо. Статево-вікову структуру населення представляють у вигляді 
спеціальних графіків – статево-вікових пірамід. Такі піраміди показують кількісне 
співвідношення різних вікових груп населення, а також кількість чоловіків та жінок у 
кожній віковій групі (тис. осіб або %). Вікові групи можуть встановлюватися з різним 
інтервалом – 1, 5, 10 та більше років. Разом із тим, піраміди дають й якісну 
характеристику населення за різним співвідношенням основних вікових груп, яке 
створює різну форму піраміди. Форма пірамід представляє загальне співвідношення 
статево-вікових груп за трьома типами: 1) правильна піраміда – найкраща вікова 
структура населення; 2) піраміда-дзвін свідчить про зростання часток населення 
старших вікових груп; 3) піраміда-урна засвідчує малу частку молодших вікових груп 
і дуже високу – старших. 

Динамічні складові географії населення вивчають за допомогою аналізу руху 
населення чи методом порівнянь різночасових геодемографічних ситуацій. Ще один 
графічний метод аналізу вікової структури пов’язаний із таблицями переходу вікових 
груп населення, за якими можна прогнозувати співвідношення різних вікових груп на 
найближчу перспективу [3]. 

Для переважної більшості розвинених країн нині характерна тенденція 
звуженого відтворення населення, яка спричиняє депопуляцію населення та 
старіння нації. На рівень народжуваності, на приріст населення також впливає 
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рівень освіти. У географії населення широко використовуються дані демографічної 
статистики, яка є галуззю статистичної науки, що вивчає народонаселення. 
Здебільшого демографічна статистика вивчає природний рух населення, розробляє 
методи дослідження населення, якими користується географія населення. 
Основними методами дослідження є переписи й поточний облік населення. Під 
впливом соціально-економічних факторів чисельність і склад населення постійно 
змінюється: люди народжуються й помирають, змінюють місце свого проживання, 
закінчують школи, навчальні заклади, отримують нові професії, вступають у шлюб. 
Іншими словами, змінюється не тільки чисельність, а й склад населення [5]. 

Джерелом даних про населення є переписи населення – поточний облік 
природного руху та міграцій, вибіркові й спеціальні обстеження, списки населення. 
Переписи проводяться за єдиною програмою, методологією й планом. Дані цих 
переписів широко використовують для вивчення процесів зближення освітнього й 
культурного рівня міського та сільського населення; служать базою для побудови 
демографічних таблиць. Метою переписів є отримання статистичних даних про 
чисельність і структуру населення, розміщення, умови життя людей. Переписи 
повинні проводитися не менше одного разу в десять років. У програмі перепису 
населення обов’язково повинні бути такі групи питань: адресні дані, постійне чи 
тимчасове проживання, стать, вік, місце роботи, сімейний склад, національність, 
освіта, дані про дітей, питання для вивчення міграцій, інші запитання. Переписи 
населення дають важливі дані про населення, хоч ці переписи неможливо 
проводити щорічно. Тому перепис повинен доповнюватись іншими методами 
дослідження населення. До них відноситься поточний облік природного руху 
населення. Цей метод є основним джерелом даних про чисельність, склад 
населення, демографічні події в період між переписами. Поточний облік чисельності 
й складу населення базується, переважно, на матеріалах реєстрації актів 
громадського стану населення, в яких враховуються факти народжуваності, 
смертності, шлюбів і розлучень. Із давніх часів виникла потреба в організації обліку 
фактів, які складають природний рух населення. Початком такого обліку стала 
церковна реєстрація – запис народжень, смертей, шлюбів, розлучень. Пізніше книги 
актів громадянського стану переглядалися, змінювалися, доповнювалися 
потрібними запитаннями. Ведеться також і поточний облік механічного руху 
населення. У нашій країні рух населення зв’язаний із розміщенням продуктивних 
сил, розвитком народного господарства, дією факторів, що впливають на 
розміщення й використання трудових ресурсів. В Україні діє єдина система 
реєстрації й обліку міграції населення за даними паспортних столів органів 
внутрішніх справ на основі документів прописки та виписки [1]. 

Поточний облік населення здійснюється не тільки статистичними органами, а й 
адміністративними, державними органами у вигляді списків населення, наприклад, 
списки військового обліку осіб певного віку, системи оподаткування, соціального 
забезпечення. Ці списки можуть грати велику роль як джерело демографічно-
статистичної інформації про населення у тих випадках, коли інша інформація 
відсутня. Господарський облік населення ведеться у сільських радах, а також 
поточний облік адміністративно-територіальних змін. Формами такого обліку є 
господарська книга, список осіб, тимчасово проживаючих на території сільської ради 
та алфавітна книга господарств. Такий господарський облік служить цінним 
джерелом відомостей про склад сільського населення, а особливо про обсяги 
сільської міграції. Поточний облік адміністративно-територіальних змін здійснюється 
за допомогою картотеки. У карточках фіксують усі адміністративно-територіальні 
зміни. Тут є інформація про чисельність населення, число адміністративно-
територіальних одиниць місто, селище, село, сільських рад, чисельність населення 
по попередніх переписах. Обробка таких даних дає змогу щорічно проводити 
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перерахунки даних про розміри територіальних площ, чисельність населення на 
певних територіях, де мали місце адміністративно-територіальні зміни [4]. 

Населення є загальним й універсальним об’єктом дослідження для багатьох 
наук, кожна з яких виділяє власні сторони та аспекти його дослідження. Особливе 
місце серед них займає демографія, яка вивчає чисельність, розміщення та склад 
населення, його зміни, причини й наслідки цих змін, взаємозв'язок соціально-
економічних факторів, що обумовлюють зміни в населенні й розкриває 
закономірності відтворення населення. Демографія включає у собі два складники – 
найбільш фундаментальна значна її частина – це власне демографічний аналіз 
стану та прикладна демографія, що входить у структуру міждисциплінарних 
досліджень, орієнтованих на пізнання економічних та соціальних причин, що 
відбуваються у демографічних процесах. 
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Актуальність. Експортна орієнтація економіки України ґрунтується 

насамперед на використанні її природних переваг. Наявність у надрах держави 
світового значення покладів залізорудної сировини сприяло розбудові на її теренах 
потужного гірничо-металургійного комплексу міжнародного значення. Залізорудна 
промисловість є його виробничою основою й тому вивчення особливостей її 
розвитку під впливом експортної орієнтації є важливим міждисциплінарним 
завданням української науки. Переважна орієнтація на збут продукції цього 
міжгалузевого комплексу за кордон за роки незалежності України не відбулося 
суттєвого скорочення обсягів виробництва товарної продукції цього підвиду 
економічної діяльності.  

Нарощення обсягів виробництва металевих виробів можливе за умови 
збільшення поставок відповідної залізорудної сировини на металургійні 
підприємства. Водночас наявність значного її тривалого експорту ставить питання 
про доцільність нарощення обсягів видобутку відповідної сировини чи про 
зменшення поставок за кордон. 

Мета публікації – розкрити сучасну географічну структуру експорту продукції 
залізорудної промисловості України. Для її досягнення необхідно вирішити такі 
завдання: показати зміни поставок залізорудної продукції у ХХІ ст.; встановити 
основні компанії-експортери у цьому підвиді економічної діяльності; окреслити 
можливий його подальший розвиток. 

Аналіз останніх досліджень. Робота побудована на аналізі офіційних 
статистичних даних та публікаціях іноземних фахівців із питань економічної 
географії. Нажаль, мусимо констатувати, що у незалежній Україні, за виключенням 
наших розробок [8; 9], ці дослідження у географії не набули розвитку. Востаннє 
аналізувався з позицій економічної географії розвиток залізорудної промисловості у 
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державі у 70-х і 80-х рр. ХХ ст. [6; 10]. При цьому у цих дослідженнях не 
проводилося вивчення ролі експорту залізорудної сировини з території України. 

Розв’язання наукової проблеми. Провідні галузі гірничодобувної 
промисловості України були доволі швидко розподілені між кількома великими 
фінансово-промисловими групами. Це зумовлено тим, що вони постачають 
необхідну для виготовлення підприємствами металургії експортної продукції 
сировину. Фактично має місце повторення ситуації, що була у гірничодобувній 
промисловості на поч. ХХ ст., коли провідні підприємства належали великими 
акціонерним товариствам, що контролювали повний виробничий ланцюг «руда – 
метал – прокат» із власними кам’яновугільними підприємствами, що постачали 
необхідне для технологічних потреб паливо та кокс.  Варто зазначити, що за 
виключенням двох підприємств чорної металургії, решта діючих підприємств цієї 
галузі введено до середини ХХ ст. і вони діють за технологічними схемами того 
часу. Це зумовлює великі (порівняно з відповідними підприємствами Європи) 
витрати мінеральної сировини та палива.  

Як і на початку ХХ ст. існує значний експорт залізної руди та існують проблеми 
зі зустрічними потоками товарного вугілля, коксу та руд (табл. 1). Це зумовлено тим, 
що кожна така монополія спрямовує свої зусилля на знищення конкурента на 
зовнішніх ринках збуту кінцевої продукції. Саме з коливанням попиту на неї на 
іноземних ринках зумовлені зміни в обсягах вітчизняного виробництва відповідної 
руди, що прямо впливає на масштаби видобутку супутньої мінеральної сировини, 
необхідної для технологічних потреб у рамках гірничо-металургійного циклу. 

 
Таблиця 1 

Значення добувної промисловості України в її економіці, %* 
 

Показник 2000 р. 2007 р. 2014 р. 

Частка в обсязі реалізованої продукції промисловості, % 12,0 7,9 12,8 

Частка у капітальних інвестиціях у промисловість, % 28,7 18,9 9,0 

Значення мінеральних продуктів в експорті товарів, % 9,6 8,7 11,3 

Значення у перевезеннях вантажів вугілля, коксу та руди, %  

        - залізничним транспортом  45,7 45,1 49,3** 

        - річковим транспортом 24,9 26,4 11,7 

         - морським транспортом 22,1 14,6 4,5 
* Складено й розраховано за даними: [1]. 
** Дані за 2013 р. 

 
У надрах України зосереджено майже 1/5 усіх світових запасів залізних руд, що 

дає змогу стабільно нарощувати обсяги їх видобування. Промисловий 
широкомасштабний видобуток залізних руд було розпочато більше, ніж півтора 
століття тому, а тому «ресурсне забезпечення України доступними й рентабельними 
для експлуатації запасами не дуже велике» [3, с. 92]. Переважна більшість 
розвіданих родовищ перебувають на стадії переходу до виснаження ресурсів через 
погіршення гірничо-геологічних умов видобування корисних копалин та тривалий 
термін їх видобування й тому «збільшення фінансування на геологорозвідувальні 
роботи не дає реальної віддачі» [4, с. 5]. 

Україна входить до п’ятірки провідних країн-експортерів залізної руди у світі 
(табл. 2). Як видно з цієї таблиці, відповідний експорт за 2000-ні роки зріс більше, 
ніж у два рази. Проте на фоні перших трьох виробників та експортерів світу 
вітчизняна залізорудна промисловість має доволі незначне значення у формуванні 
міжнародних потоків відповідної сировини. Значною мірою це зумовлено тривалим 
періодом видобування залізних руд та погіршенням видобутку в основних 
родовищах, що експлуатуються понад століття. 
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Таблиця 2 
Виробництво та експорт залізної руди провідними  

країнами-експортерами, млн т  
 

Країна 

2000 р. 2010 р. 2014 р. 

Вироб-
ництво 

Експорт 
Вироб- 
ництво 

Експорт 
Вироб 
ництво 

Експор
т 

Австралія 158 157 433 403 660 725 

Бразилія 190 157 370 311 320 344 

Індія 68 34 230 104 150 14 

ПАР 30 20 59 48 78 67 

Україна 50 19 82 33 82 41 

Канада 34 26 41 32 41 40 

Росія 80 19 101 23 105 23 
* Складено за: [2; 5; 11; 12; 13]. 

 
Для України КНР є головним ринком збуту залізорудної продукції за кордоном. 

Також її частину постачають більшості металургійних заводів Центральної Європи, 
збудованих за часів РЕВ за радянськими планами, що технологічно орієнтовані на 
використання у виробництві саме залізної руди й окотків вітчизняного виробництва. 
Скорочення виплавки сталі у цих країнах зумовлює зменшення відповідних 
поставок. На цьому товарному ринку ЄС посилилася конкуренція з боку 
австралійських і бразильських компаній. 

Існуючих вітчизняних промислових запасів залізної руди, за умови збереження 
обсягів видобування на сучасному рівні, вистачить на 125 років. За забезпеченістю 
залізною рудою Україна знаходиться на третьому місці, тоді як у найбільшого її 
виробника у світі – КНР існуючих покладів цієї мінеральної сировини вистачить 
лише на 8 років. Саме тому ця держава щороку швидкими темпами нарощує її 
імпорт. Лише за один 2014 р. імпорт залізорудної сировини до неї виріс на 113 млн 
т, тоді як загальний обсяг виробництва товарної залізної руди у цьому ж році в 
Україні становить 82 млн т (табл. 2). При цьому поставки до цієї держави також 
посідають перше місце у відповідному вітчизняному експорті. 

Високі обсяги видобування залізної руди в Україні значною мірою пов’язані з 
потребами вітчизняних підприємств чорної металургії в їх переробці для виплавки 
чавуну та сталі на експорт. Сприятлива кон’юнктура на світовому ринку на 
продукцію чорної металургії спричинила щорічне зростання обсягів видобутку 
товарної залізної руди в Україні з 54,7 у 2001 р. до 78,2 у 2010 р. й 175,1 млн т у 
2015 р. (в 1991 р. її було видобуто 85,5 млн т) [1].  

Ведення бойових дій на непідконтрольній Уряду України частині території 
Донецької та Луганської областей зумовило скорочення обсягів виробництва металу 
та виробів із нього у цих регіонах держави [1]. Було розірвано традиційні виробничі 
ланцюги «вугілля – залізна руда – доломіти – чорні метали», що призвело до 
суттєвих змін у структурі виробництва залізної руди, що постачалася на внутрішній 
ринок України. За умов сприятливої кон’юнктури на зовнішньому та внутрішньому 
товарному ринку залізорудна промисловість України має стабільні перспективи 
свого подальшого розвитку. 

У період між 2008 і 2014 рр. в Україні мало місце скорочення виробництва сталі 
на 27,0 %, при одночасному зростанні виробництва залізорудної сировини на 28,0 % 
за рахунок швидкого нарощення експортних поставок відповідної продукції до 
Китаю. Експорт цієї продукції за період між 2008 і 2014 рр. зріс на 85,0 %. Експортна 
орієнтація залізорудної промисловості держави (табл. 2) дозволила не лише 
врятувати цю галузь від скорочення обсягів виробництва, а навпаки сприяла 
нарощуванню виробництва товарної продукції за рахунок збільшення поставок, 
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насамперед до Китаю. У 2014 р. експорт залізорудної сировини за вагою зріс на           
7,7 %, порівняно з 2013 р., і становив 40,9 млн т. На Китай нині припадає 47,4 % всіх 
відповідних поставок. Також важливі поставки до Польщі (10,9 %) і Чехії (10,8 %). 
Експорт залізорудної сировини у 2014 р. дав понад 6,2 % від загальних надходжень 
іноземної валюти (3,3 млрд дол. США) в Україну. 

Бізнес-групи намагаються повністю скористалися вигідним географічним 
положення своїх підприємств залізорудної промисловості в Україні, створивши 
схеми збуту продукції світового масштабу, ігноруючи виробничу кооперацію з 
вітчизняними металургійними підприємствами, що належать конкуруючим бізнес-
групам.  

Наприклад, експортує майже всю продукцію Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат (м. Горішні Плавні Полтавської обл.), адже у бізнес-групі, 
до якої він належить, відсутнє власне виробництво чорних металів. Він є основним 
постачальником продукції залізорудної промисловості за кордон, переважно до 
Китаю. Для збільшення обсягів поставок у 2015 р. було розпочато промислову 
експлуатацію Єристовського родовища залізомістких руд (Полтавська обл.). 

З проведеного аналізу сучасного стану залізорудної промисловості України 
видно, що держава не може прямо впливати на ситуацію у галузі й позбавлена 
можливості отримання прибутків від діяльності галузі. Бізнес-групи зі значною 
часткою іноземного капіталу, що володіють відповідними підприємствами мало 
переймаються необхідністю стимулювання внутрішнього попиту на свою продукцію, 
через орієнтацію на експорт. Панівне положення у галузі займає провідна бізнес-
група держави – «СКМ».  

Орієнтовані на експорт залізорудної продукції підприємства мають фактично 
повне завантаження своїх виробничих потужностей, що не дозволяє збільшити 
обсяг поставок продукції на вітчизняні металургійні підприємства з метою виплавки 
додаткової кількості сталі та виробництва прокату. 

Висновки. Підсумовуючи економіко-географічний аналіз залізорудної 
промисловості України ми можемо стверджувати, що у державі діють переважно 
експортоорієнтовані підприємства залізорудної промисловості. Вони мають усталені 
виробничі та збутові зв’язки у рамках багаторічних контрактів, що дає змогу 
підтримувати обсяг виробництва товарної продукції на рівні беззбитковості. 
Більшість продукції галузі постачають нині до Китаю, Польщі і Чехії.  
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Норвегія сьогодні – одна із найрозвиненіших і благополучних країн Європи. За 

статистикою МВФ, у 2015 р. дохід на одного громадянина країни склав майже            
70 тис. доларів. Середня зарплата норвежців сягає 5–7 тис. євро на місяць. 
Норвегія має досить потужний резервний фонд для розвитку інвестицій у розмірі 
близько 800 млрд доларів. Економіка країни є змішаною: приватний сектор 
поєднується з державною власністю, у якій перебувають деякі галузі промисловості. 
Державне регулювання здійснюється також через оподаткування, субсидії та мита. 
Численні дослідження та опитування показують, що рівень задоволення життям 
населення й економічним розвитком Норвегії стабільно високий і з кожним роком 
невпинно зростає. Саме ці факти пожвавлюють інтерес до функціонування 
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норвезької економічної моделі та можливостей її використання в інших країнах, 
зокрема й в Україні.  

Означена проблема є малодослідженою. З-поміж наукових розвідок вартує 
уваги стаття О. Цвєткова та І. Сабор, у якій зроблена спроба комплексного аналізу 
українсько-норвезьких відносин [7]. Збірник матеріалів, підготовлений Міжнародним 
фондом соціальної адаптації (Україна) та Регіональним університетом міста Буде 
(Королівство Норвегія) характеризує умови ведення бізнесу в Україні та пропагує 
успішний досвід співпраці між обома країнами в економічній сфері [5]. 

У 1992 р. парламент Норвегії ухвалив довгострокову Програму дій для країн 
Центральної, Східної Європи та колишнього СРСР, яка передбачала сприяння 
здійсненню реформ у країнах із перехідною економікою. У рамках цієї програми 
Норвегія висловила готовність фінансувати економічні проекти України, які будуть 
добре обґрунтованими й матимуть потенційно значний ефект для промисловості 
обох держав, а також проекти гуманітарної чи екологічної спрямованості. Однією із 
головних вимог для надання фінансової підтримки була участь норвезьких компаній 
у реалізації конкретних проектів і в Україні. 

Українсько-норвезькі економічні відносини регулюються також низкою 
двосторонніх документів, передусім Угодою між Урядом України та Урядом 
Королівства Норвегія про торговельні зв’язки та економічне співробітництво від  
1998 р., а також угодами про співпрацю в окремих галузях: агровиробництві, 
рибному господарстві, міжнародних автомобільних перевезеннях пасажирів і 
вантажів; угодами про співробітництво з окремими регіонами України; Протоколом 
про співпрацю між Норвезько-українською торговою палатою та Міжнародною 
торговою палатою України [2].  

Норвегія, Швеція та Україна у 2009 р. підписали угоду у рамках Північної 
екологічної фінансової корпорації (NEFCO), яка регулює питання взаємодії країн у 
сфері оподаткування, конвертації валют та переказу коштів, режиму публічних 
тендерів, а також вирішення можливих спорів між сторонами [6].  

Під час візиту президента України Петра Порошенка до Норвегії у жовтні        
2016 р. укладено рамкову угоду між урядами обох країн про технічне та фінансове 
співробітництво, мета якої – заохочування різноманітних технічних, інвестиційних 
проектів в економіку України та використання міжнародної технічної допомоги.  

Комплекс двосторонніх договорів сприяв формуванню усталених форм 
економічного співробітництва, яке на сучасному етапі характеризується певними 
позитивними результатами, хоча його динаміка була неоднозначною. Головними 
перешкодами до устабільнення українсько-норвезьких економічних відносин стали 
відсутність в Україні чіткої законодавчої бази для іноземних інвестицій, корупція, 
неефективний бюрократичний апарат. 

Станом на початок 2015 р. прямі інвестиції з Норвегії в економіку України були 
вкладені у два десятки підприємств, зокрема: ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем» (м. Київ), 
ВАТ «Елопак-Фастів» (Київська обл.), дочірнє підприємство «Пемко Кемікалс 
Україна» (м. Київ), ТОВ «Вудпеккерс-Україна» (Закарпатська обл.), СП «Мемфіс» 
(Львівська обл.), СП «Мундіал Шіппінг» (Одеська обл.), ТОВ «Бессарабіа 
агроінвест» (Одеська обл.), ТОВ «Сміга ЛТД» (Тернопільська обл.) [7, с. 122].  

В Україні одним із найуспішніших інвестиційних проектів можна вважати 
діяльність норвезького телекомунікаційного концерну «Теленор», який вийшов на 
український ринок у 1997 р. У 2014 р. він володів 43 % акцій ЗАТ «Київстар Дж. Ес. 
Ем.» [3, с. 1].  

Приклади взаємовигідного економічного співробітництва між українськими та 
норвезькими компаніями демонструє від 1993 р. діяльність норвезької компанії 
«Елопак», власником якої є одна з найбільших приватних інвестиційно-промислових 
груп «Ферд». ВАТ «Елопак-Фастів» розміщене в м. Фастів. Виробнича спеціалізація 
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підприємства ‒ пакувальне обладнання для свіжого та ферментованого молока, яке 
надходить частково на ринки України та інших країн, насамперед, країн СНД.  

Ділові кола Норвегії зацікавлені у співпраці з підприємствами суднобудівної 
галузі. Укладений у 2005 р. контракт між ВАТ «Суднобудівний завод „Дамен 
Шипярдс Океан”» (м. Миколаїв) та норвезькою компанією «Вестфаль – Ларсен» 
передбачав будівництво танкерів-хімовозів, а контракт про співробітництво між ВАТ 
«Херсонський суднобудівний завод» та другою за обсягами суднобудівною 
компанією Норвегії «Клевен Мерітайм» – суден-рефрижераторів. У грудні 2006 р. 
норвезькій компанії було передано перше судно-рефрижератор. Із серпня 2006 р. 
діє спільне підприємство, утворене на базі миколаївського суднобудівного заводу 
«Дамен Шипярдс Океан» норвезькою компанією «Акер Ярдз» та голландською 
компанією «Дамен Шипярдс групп», промисловою спеціалізацією якого є 
будівництво великотоннажних торговельних суден [7, с. 121].  

Налагоджується співробітництво у газовій сфері. З 2014 р. діє угода про 
співробітництво між «Нафтогазом» та норвезькою компанією «Statoil», одним зі 
світових лідерів у постачанні енергоносіїв [4] .  

Окрім того, в Україні здійснюються окремі проекти, фінансовані норвезькими 
партнерами. У 2007 р. у рамках Північної екологічної фінансової корпорації, на 
програму із запровадження енергозберігаючих технологій було виділено більше         
1,5 млн норвезьких крон. Задля ефективнішого використання енергетичних ресурсів 
Івано-Франківській області виділено 1,1 млн крон, додатково ‒ 0,9 млн крон на 
проведення навчальних семінарів, які б розкрили суть та важливість запровадження 
відновлюваних джерел енергії. Уряд Норвегії надав по 1,5 млн крон на покращення 
енергоефективності української промисловості та приватних житлових будинків. 
Україна отримала 3 млн норвезьких крон для захисту довкілля Карпат [7, с. 123].  

Вартує уваги норвезько-український проект «Екологічно чисте виробництво, 
енергозбереження та поліпшення стану навколишнього середовища у 
промисловому секторі України» й навчально-практична програма «Чисте 
виробництво та енергоефективність. Норвезька модель», яка фінансується 
Норвезьким урядом і забезпечується Норвезьким товариством технічних і наукових 
спеціалістів. Їхня реалізація сприятиме зменшенню забруднення Дніпровського 
басейну та здійснення проектів із капітального будівництва локальних очисних 
споруд [1, с. 23]. 

На двосторонні проекти у 2014 р. Норвегія виділила 200 млн норвезьких крон 
(близько 30 млн дол. США), у чотири рази більше, ніж попередні інвестиціїї [4]. 

Складовою частиною двосторонніх економічних зв’язків є зовнішня торгівля. 
Динаміку зовнішньоторговельної активності між обома країнами ілюструє таблиця 1, 
складена за даними Держкомстату України (розрахунки у млн доларів США). 

 
Таблиця 1 

Динаміка зовнішньої торгівлі між Україною й Норвегією у 2005–2015 рр. 
 

Рік 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Експорт  
з України 
до 
Норвегії 

446 887 1115 1139 1154 884 661 773 661 220 1139 

Імпорт із 
Норвегії 
до 
України 

1128 1180 2241 2261 2260 2261 2272 3380 3362 5588 2281 

 
Товарообіг між Україною та Норвегією у 2015 р. становив 420 млн доларів 

США. За десять років, порівняно із 2005 р., загальний обсяг товарообігу зріс майже у 
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2,4 раза. Динаміка зовнішньої торгівлі була неоднозначною: найнижчі показники 
експорту із України до Норвегії спостерігалися у 2014 р., позаяк експорт до Норвегії 
йшов із східних регіонів України, які опинилися у зоні проведення АТО. Порушилися 
також усталені економічні зв’язки. Натомість 2014 р. продемонстрував найвищі 
показники імпорту із Норвегії до України.  

У структурі українського експорту переважають плавучі морські або річкові 
засоби, чорні метали й вироби з них, продукти неорганічної хімії, транспортне 
обладнання, деревина й вироби з деревини, зростає експорт продукції аграрного 
сектору. 

У норвезькому експорті до України 85 % складають риба й морепродукти. 
Україна імпортує із Норвегії також нікель і вироби із нікелю, електричні машини й 
устаткування, малі гідроелектростанції, що можуть забезпечити електроенергією 
невеликий населений пункт; електротехнічне обладнання та прилади, 
фармацевтичну продукцію. Зростає співпраця у сфері інформаційних технологій, 
зокрема у норвезьких компаніях, спеціалізованих на аутсорсингу, працює приблизно 
5 тис. українців. Перспективною галуззю є спільне суднобудування.  

Сприятливо позначилася на двосторонній співпраці підписана у 2010 р. у        
м. Рейк’явік Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейською 
Асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), яка об’єднує митні території чотирьох країн: 
Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Угода, яка стала чинною із червня 
2012 р., регулює торгівлю промисловими, сільськогосподарськими товарами, рибою, 
морською продукцією, послугами та визначає порядок вирішення спорів. В угоді, з 
огляду на різний ступінь економічного й соціального розвитку України та держав – 
членів ЄАВТ, застосовується принцип асиметричності зобов’язань сторін, що дає 
змогу нашій країні адаптувати торгівлю з державами ЄАВТ до умов вільної       
торгівлі [2]. 

Норвегія прихильно ставиться й неодноразово підтверджувала свою 
послідовну підтримку курсу України на європейську інтеграцію. Під час візиту до 
Києва у листопаді 2014 р. прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оприлюднила 
пакет підтримки України, який передбачає пріоритетну співпрацю у чотирьох 
напрямах: судовій і правоохоронній сфері, енергетиці та ядерній безпеці, поліпшенні 
торговельних відносин і гуманітарній допомозі [1, с. 21]. У 2016 р. Норвегія планує 
виділити 22 млн євро на реалізацію програм у рамках зазначених домовленостей.  

Норвегія, яка не є членом ЄС, має унікальний досвід торговельно-економічних 
відносин з Євросоюзом. З огляду на імплементацію Україною Угоди про асоціацію з 
ЄС Норвегія може допомогти Україні, поділившись досвідом такої співпраці.  

Координацію взаємодії між обома країнами у торгово-економічній сфері 
здійснює низка інституцій, із-поміж яких передусім Норвезько-українська торгова 
палата. Активізації співпраці в економічній сфері сприяли українсько-норвезькі 
бізнес- форуми, які відбулися у 2014 р. та 2016 рр. відповідно у Києві й Осло.  

У вересні 2016 р. в м. Осло пройшло перше засідання українсько-норвезької 
Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та 
економіки, на якому обговорювалися можливості використання Україною досвіду 
Норвегії у відновлювальній енергетиці. Сторони визначили перспективи українсько-
норвезького співробітництва та висловили підтримку щодо реалізації проектів у 
рамках NEFCO та спеціальних фондів Європейського банку реконструкції і розвитку 
(ЄБРР). Вдалося домовитися також про співпрацю з Управлінням водоймами та 
енергетики Норвегії (NVE) щодо підвищення ефективності роботи малих 
гідроелектростанцій в Україні.  

Отже, комунікативний досвід двосторонніх економічних відносин засвідчує, що 
спільна праця задля досягнення позитивних результатів сприяє виробленню 
спільної стратегії для нарощування економічних потужностей. 
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Інвестиційна політика США щодо України46 
 

Досліджено особливості реалізації інвестиційної політики США щодо України, 
договірну основу двосторонньої інвестиційної співпраці Розглянуто динаміку надходжень 
американських інвестицій в економіку України. Розраховано середній обсяг прямих 
іноземних інвестицій у період із 2005 р. до 2015 р. та визначено основні форми й 
найпривабливіші сфери інвестиційної діяльності США в Україні. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, прямі іноземні інвестиції, діяльність, 
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The features of implementation of USA investment policy in Ukraine, as well as the agreements 
basement for bilateral investment cooperation were investigated in this work. The dynamics of the 
American investment flows in Ukrainian economy and the average amount of foreign direct 
investments during 2005–2015 were defined. The basic forms and the most attractive areas for 
USA investment activity in Ukraine were also described in the article. 
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Дослідження інвестиційної сфери економіки завжди перебувало в центрі уваги 
економічної думки. Це обумовлено тим, що категорія інвестицій є базовим 
елементом повсякденної господарської діяльності суб'єктів ринку та процесу 
економічного зростання держав світу [4, с. 4]. Інвестиційна політика повинна сприяти 
піднесенню економіки, підвищенню ефективності виробництва, забезпеченню 
соціально-економічної стабільності та вирішенню екологічних проблем. Інвестиційна  
діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів  і  проведення  
операцій із корпоративними правами та іншими видами майнових та 
інтелектуальних цінностей [3]. 

Метою дослідження є визначити особливості реалізації інвестиційної політики 
США щодо України та окреслити динаміку, напрями та форми інвестиційного 
співробітництва. 

Результати дослідження. Інвестиційна політика – це складова частина 
економічної політики держави, що включає комплекс правових, адміністративних та 
економічних заходів задля поширення та активізації інвестиційних процесів, а також 
регулювання капіталовкладень для контролю над структурною перебудовою 
виробництва, його технічного та технологічного оновлення й модернізації [8, с. 115]. 
Сьогодні українська економіка, як ніколи потребує інвестицій, але надати держава їх 
самостійно практично неспроможна, тому надії покладаються на іноземні 
капіталовкладення. У цьому контексті дослідження напрямів інвестиційної співпраці 
України з США, як з одним із найбільших країн-інвесторів світової економіки, є 
перспективним напрямом дослідження. 

Основою для регулювання інвестиційної політики США щодо України стала 
угода між урядом України та урядом Сполучних Штатів Америки про сприяння 
капіталовкладенням, укладена у Вашингтоні 6 травня 1992 р. Положення угоди 
деталізують механізм двосторонньої інвестиційної співпраці, а саме з питань 
страхування капіталовкладень, позики й гарантії, котрі будуть повністю чи частково 
забезпечуватися урядом США, шляхом діяльності Корпорації зарубіжних приватних 
інвестицій (ОПІК), а також механізм вирішення спірних питань шляхом перемовин чи 
арбітражу [7, c. 360]. 

Бажаючи розвивати дружні стосунки та довгострокову співпрацю, посилити 
економічні взаємозв'язки та розширити торгівлю у м. Вашингтон 28 березня 2008 р. 
та у м. Києві 1 квітня 2008 р. у  двох примірниках було укладено угоду про 
торговельне та інвестиційне співробітництво між Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки. Намагаючись створити  механізм  для  подальшого  
діалогу щодо ініціатив із метою розширення торгівлі через посилення співпраці та 
більш комплексні домовленості, сторони підтвердили своє бажання сприяти 
створенню привабливого інвестиційного клімату та розширювати й диверсифікувати 
торгівлю товарами та послугами [6]. 

Досліджуючи динаміку інвестиційної діяльності США в Україні, варто звернути 
увагу на її нерівномірність, що характеризується періодичними спадами та 
пожвавленнями інвестиційної активності. Визначивши середній обсяг прямих 
іноземних інвестицій США в Україні варто зазначити, що у період із 2000 р. до           
2005 р.  середній обсяг прямих іноземних інвестицій становив 989,5 млн дол. США, у 
2005–2010 рр. – 1388,6 млн дол. США, а у 2010–2015 рр. – 907,5 млн дол. США. На 
основі аналізу статистичних даних, можемо констатувати, що американські 
інвестиції найбільш активно залучалися протягом 2005–2010 рр. У 2008 р. 
простежується найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій США в Україну, що 
становить 1522,5 млн дол. США. У 2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій 
складав 704,9 млн дол. США, що є найменшим за період 2000–2015 рр. [5]. На 
думку експертів, це зумовлювлено нестабільною політичною та економічною 
ситуацією в Україні. Це призвело до зниження інтересу й довіри до України з боку її 
стратегічних партнерів. 
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 Важливою формою інвестування в Україні залишаються підприємства із 
американським капіталом, яких нараховується понад 1500. На території США 
працює всього шість підприємств з українським капіталом. Найпривабливішими 
формами співробітництва з Україною для американських компаній є прямі продажі, 
дистриб’юторські чи франчайзингові угоди, ліцензоване або спільне виробництво. А 
найвигіднішою формою інвестування є саме спільні підприємства. Американські 
компанії домінують у секторі мобільної телефонії: зараз мобільні оператори 
розгортають свої 3G-мережі по всій Україні. Іноземні компанії є також помітними 
учасниками ринку в агробізнесі, в секторі споживчих товарів, у банківській індустрії 
та роздрібній торгівлі [2, с. 180].  

Серед найпривабливіших сфер інвестиційної діяльності  залишаються добувна 
й переробна промисловість, торгівля автотранспортними засобами, транспор-
тування та складське господарство, операції з нерухомим майном, адміністративне 
та допоміжне обслуговування, а також енергетика, сільське господарство, авіація та 
сектор інформаційних технологій. При цьому відчувається дефіцит американських 
інвестицій у високотехнологічні галузі української економіки. Втім, активізація 
інвестиційної активності США у цій сфері має стати важливим пріоритетним 
напрямом довгострокової співпраці. У цьому контексті, перспективним напрямом 
посилення інвестиційної співпраці між Україною та США є реалізація проектів у 
сфері енергетичної безпеки, енергозаощадження та розвитку альтернативної та 
відновлювальної енергетики. Такі заходи будуть сприяти, з одного боку – 
застосування Україною досвіду США в сфері трансформації енергетичного сектору, 
з іншого боку – активізації інвестиційної діяльності США у високотехнологічні сфери 
економіки України [1, c. 29].  

Підсумовуючи, варто наголосити, що за обсягом іноземних інвестицій до 
України лідером тривалий час були США. Проте із 2010 р. спостерігається поступове 
зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій США в Україні. Внутрішнім 
фактором, що зумовлює спад інвестиційної політики США щодо України є низький 
рівень інвестиційної привабливості, що пояснюється рівнем економічної свободи, 
масштабами корупції, низькою конкурентоспроможністю, складністю ведення 
бізнесу.  До зовнішніх причин, котрі впливають на інтенсивність процесу 
капіталовкладень, відноситься активність на світовому ринку та внутрішня ситуація 
у країнах-інвесторах. Також активність потенційних американських інвесторів 
об’єктивно залежить, передусім, від поточних політико-економічних процесів в 
Україні, вирішення проблемних питань діяльності американських компаній на ринку 
України, а також рекомендацій відомих консалтингових фірм. Проблема 
інтенсивності та наповнення інвестиційних потоків із США значною мірою залежить 
від самої України. 
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Визначено особливості Стратегії національної безпеки США 2015 року. Розглянуто 

основні загрози національній безпеці США та шляхи їх подолання. З’ясовано наскільки 
змінилися зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами впродовж 2010–2015 років.  
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Femiak S. V. The Features of the US National Security Strategy of 2015. The features 

of the US National Security Strategy of 2015. are determined. The main threats to the national 
security of the USA and the ways of their overcome are reviewed. The changing foreign policy 
priorities of the Obama’s Administration is analyzed. 

Key words: USA, National Security Strategy, the Obama’s Administration, the aggression 
of Russia against Ukraine, foreign policy priorities. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасна система міжнародної безпеки 

перебуває в процесі глибокої трансформації, знаходячись під впливом процесів 
глобалізації. Внаслідок цього формуються принципово нові риси світового порядку, 
а міжнародні процеси проявляються у вигляді суперечливих тенденцій, постійно 
виникають нові виклики та загрози міжнародній безпеці. Сполучені Штати Америки 
як одна із країн, здатних кардинально впливати та змінювати ситуацію у світі, 
прийняли нову Стратегію національної безпеки у 2015 р. У ній визначено основні 
цілі, завдання та напрями діяльності у сфері зовнішньої та внутрішньої політики. В 
якості головної гарантії збереження впливу США у світі, як і раніше, розглядаються 
потужні й боєздатні збройні сили, включаючи поєднання політико-дипломатичних, 
військових, економічних, ідеологічних та інших інструментів впливу на міжнародну 
обстановку. 

Метою наукового дослідження є визначення особливостей Стратегії 
національної безпеки США 2015 року. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань: 
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– визначити особливості Стратегії національної безпеки США 2015 року; 
– розглянути основні загрози національній безпеці США та шляхи їх подолання; 

         – проаналізувати зміни зовнішньополітичних пріоритетів адміністрації 
Б. Обами впродовж останніх років. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Стратегія національної безпеки (СНБ) є документом, який визначає 
основні проблеми національної безпеки Сполучених Штатів. За президентства 
Барака Обами було прийнято дві Стратегії національної безпеки (26 травня 2010 р. 
та 6 лютого 2015 р.).  

Зміст обох документів ділиться на чотири основні частини: безпека, 
процвітання, цінності й міжнародний порядок. Розділ «Безпека» у Стратегії 2010 р. 
зосереджений на зміцненні здатності США до внутрішньої стійкості, уникненні 
розповсюдження ядерної й біологічної зброї, убезпеченні ядерних матеріалів, 
сприянні миру, безпеці й можливостям на Близькому Сході, забезпеченні 
кібербезпеки.  

Стратегія 2015 р. акцентує увагу на зміцненні національної оборони, посиленні 
внутрішньої безпеки, боротьбі з постійною загрозою тероризму, на здатності 
попереджати конфлікти й поширення зброї масового знищення, протидії зміні 
клімату, забезпеченні вільного доступу до спільного простору, посиленні глобальної 
безпеки у сфері здоров'я [1].  

Крім того, важливе місце у цьому розділі займає порушення Росією 
суверенітету й територіальної цілісності України, що розглядається як 
міждержавний конфлікт та загроза міжнародним нормам. Більше уваги до Росії 
приділяється у розділі «Міжнародний порядок», який у Стратегії 2015 р. ділиться за 
регіональною ознакою: продовження перебалансування політики США у Східну Азію 
й Тихоокеанський регіон, зміцнення альянсу з Європою, пошук стабільності й миру 
на Близькому Сході та Північній Африці, інвестування в майбутнє Африки, 
поглиблення економічного та безпекового співробітництва на Американському 
континенті.  

Визнається факт агресії Росії щодо України, яка показує, що європейська 
безпека, а також міжнародні правила й норми не є гарантованими. Зазначається, що 
відповіддю на російську агресію є міжнародні зусилля під керівництвом США на 
підтримку народу України у виборі власної долі, розвитку демократії й економіки, 
сприяння співпраці Грузії, Молдови й України з США та НАТО для забезпечення 
своєї оборони, протидія неправдивій російській пропаганді, а також посилення 
американських гарантій союзникам, зміцнення їхньої обороноздатності через 
тренування, навчання та динамічну присутність США у Центральній і Східній Європі 
для стримування російської агресії [7].  

Підхід до Росії складає найбільшу відмінність Стратегії 2015 р., порівняно зі 
Стратегією 2010 р., у якій викладено плани США поглиблювати співробітництво з 
Росією як одним із центрів впливу у ХХІ ст. й сприяти «конструктивному 
співробітництву» з нею. Натомість, у 2015 р. в бюджеті США були враховані витрати 
для боротьби з «тиском Росії». У відповідь на агресивні дії Російської Федерації, в 
бюджет включені пропозиції щодо політичної, економічної та військової підтримки 
союзників НАТО і держав-партнерів в Європі». Б. Обама відзначив, що США 
допомагатимуть урядам країн, які стали «головними мішенями тиску» з боку           
Росії [2]. 

Спільною для Стратегій 2010 і 2015 рр. є теза, що США діятимуть одноосібно 
проти загроз їхнім ключовим інтересам, проте вони значно сильніші у разі організації 
колективних дій. Свідченням цього, згідно зі Стратегією 2015 р., є організація 
Америкою коаліції понад 60 партнерів проти Ісламської держави Іраку і Леванту 
(ІДІЛ) та спільних заходів з європейськими союзниками у застосуванні суворих 
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санкцій проти Росії, щоб примусити її нести відповідальність за свої дії та 
стримувати її подальшу агресію.  

Водночас у Стратегії 2015 р. з'явилася нова, порівняно з 2010 р., концепція 
«стратегічного терпіння й наполегливості». Як зазначається, у сучасному складному 
світі багато проблем у сфері безпеки не піддаються швидкому та легкому 
вирішенню. Крім того, якими могутніми не були б США, їхні ресурси й вплив не 
безмежні. Тому потрібно, хоч це й складно, вибирати пріоритети та не брати на себе 
непосильні задачі [6; 7]. 

Основні національні інтереси США у Стратегії 2015 р., порівняно з 2010 р., 
залишилися незмінними. Це безпека США, їхніх громадян, союзників і партнерів; 
сильна, інноваційна й зростаюча економіка США у відкритій міжнародній економічній 
системі, яка сприяє можливостям і процвітанню; повага до універсальних цінностей 
усередині держави й у всьому світі; міжнародний порядок, оснований на правилах, з 
американським лідерством, спрямованим на посилення співробітництва у справі 
протидії глобальним викликам [7]. 

У частині, що стосується проблемних внутрішньополітичних аспектів, важливе 
значення щодо забезпечення інтересів безпеки надається вкрай чутливим для США 
питанням оздоровлення національної економіки (у тому числі за рахунок розвитку 
нових секторів промисловості й зростання зайнятості населення, впровадження 
інновацій), вдосконалення системи освіти й охорони здоров'я в країні [3]. 

Значна увага приділяється проблемам «нетрадиційної» безпеки, 
транснаціональним загрозам, протидія яким вимагає колективних дій. До них 
належать і глобальні економічні процеси, що обумовлює завдання «формування 
економічного порядку» і нових відносин із державами, економіки яких швидко 
розвиваються [1].  

У Стратегії 2015 р. зазначається, що вона уникає зосередженості зовнішньої 
політики навколо єдиної загрози чи регіону, натомість встановлює 
диверсифікований і збалансований набір пріоритетів, який відповідає статусу США 
як глобальної держави з інтересами в кожній частині взаємозалежного світу. Новим 
у цьому документі, порівняно з попереднім, є більша увага до Африки, яка 
визначається як регіон, що зростає найбільш швидко [7]. Якщо пріоритетом 
Стратегії 2010 р. було перебалансування США до Східної Азії, то у Стратегії 2015 р. 
акцент на цьому регіоні відсутній. Натомість зазначається, що США шукають нових 
можливостей для партнерства й інвестицій в Африці, де здійснено більше 
інвестицій у сільське господарство й енергетичний сектор, ніж будь-коли [2].  

У новій стратегії передбачається модернізація сил НАТО для протистояння 
загрозам безпеці, в тому числі в Європі, намір тренувати й постачати обладнання, а 
також надавати підтримку локальним партнерам США по боротьбі з тероризмом. 

Щоб послабити залежність від Росії, США мають намір працювати з ЄС у 
напрямі диверсифікації енергетичних ресурсів. Виражена стурбованість щодо 
енергетичної безпеки посилюється залежністю Європи від російського природного 
газу й бажанням Росії використовувати енергетику для політичних цілей [1]. 

Головною небезпекою для США в Стратегії названо ризик застосування 
ядерної зброї. У документі йдеться про необхідність вирішення ядерної проблеми й 
спробу  переконати міжнародне співтовариство в тому, що ядерна програма Ірану 
носить мирний характер. Відзначається, що спільний план дій зупинив прогрес 
іранської ядерної програми. При цьому не виключається можливість застосування 
військової сили в разі провалу дипломатичних зусиль [7].  

У Стратегії важливе місце займають відносини із КНР. Сьогодні США та їхні 
ключові союзники з НАТО не зацікавлені у глобальній присутності та зміцненні 
Китаю, особливо в нарощуванні ним військової потуги. Відтак, вони прагнуть 
обмежити його вплив на міжнародній арені, витісняючи КНР із Африки, Близького 
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Сходу, Латинської Америки, стримуючи його активність у Середній та Східній Азії, 
басейні Індійського океану [5].  

Крім того США мають намір сприяти розвитку співпраці з Кубою, сприяти 
процвітанню, безпеці й демократії Західної півкулі за рахунок розширення та 
використання нового рівня відносин із Кубою [4]. 

Висновки. Отже, сьогодні не піддається сумніву той факт, що великий 
авторитет США відіграє важливу роль на міжнародній політичній арені, а країна 
здійснює великий вплив на світові трансформаційні процеси та події. Важливим 
документом, що визначає основні проблеми національної безпеки Сполучених 
Штатів, є Стратегія національної безпеки.  

Стратегії національної безпеки США 2010 і 2015 років мають низку спільних та 
відмінних рис. Якщо Стратегія 2010 р. зосереджена на проблемі відновлення 
американського лідерства, то Стратегія 2015 р. – на його суті та шляхах реалізації. 

Перша СНБ 2010 р. передбачає більш активну взаємодію з Росією, Китаєм та 
Індією. У ній також визначено основні пріоритети зовнішньої політики, принцип 
ядерного нерозповсюдження, залежність безпеки Сполучених Штатів від 
пожвавлення економіки. Друга СНБ 2015 р. передбачає просування інтересів та 
універсальних цінностей країни, а також формування міжнародного порядку через 
сильне й стійке американське керівництво та глобальне лідерство. 

У новій редакції СНБ перераховані загрози, яким мають намір протистояти 
США, та способи їх подолання, зокрема: послабити й, у кінцевому рахунку, 
перемогти ІДІЛ; зупинити поширення матеріалів для виготовлення ядерної зброї й 
домогтися прогресу щодо глобальних викидів вуглекислого газу тощо. Крім цього, 
розглядаючи Росію як один із дестабілізуючих чинників у сучасних міжнародних 
відносинах, основним інструментом протидії їй Вашингтон визначає посилення 
тиску міжнародних санкцій. 
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Висвітлено спільну зовнішню політику ЄС щодо конфліктної ситуації на території 
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Актуальність. Починаючи з 2014 р. й до сьогодні на східній частині території 
України проводяться терористичні дії, які підтримуються Російською Федерацією. 
Також наявний факт незаконної анексії півострова Крим та м. Севастополя Росією. 
Ці дії являють собою порушення норм міжнародного права, а також незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України. Підтримка України світовим 
співтовариством, у тому числі ЄС, дуже важлива для нас у протистоянні з Росією. 

Мета дослідження полягає в аналізі спільної зовнішньої політики ЄС щодо 
ситуації на Сході України.. 

Результати дослідження. Європейський Союз проводить спільну зовнішню та 
безпекову політику, що дає йому змогу виступати та діяти у світовій політиці як 
єдине ціле. Лише у разі об’єднання зусиль у сучасному глобалізованому світі                   
28 країн-членів ЄС здатні відігравати значну роль та мати більший вплив. 

У рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС на сучасному етапі 
одне з провідних місць займає конфлікт на території України, а також події навколо 
нього. «Українське питання» регулярно відображається у заявах, резолюціях, 
висновках та інших документах інституцій і керівництва Європейського Союзу                      
[1; 3; 12–14; 16; 18]. 

В умовах зовнішньої агресії з боку Російської Федерації ЄС зайняв активну 
позицію, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та 
здійснює активні зусилля, спрямовані на врегулювання конфлікту на Сході України, 
спричиненого й підтримуваного Росією, а також в анексованому Російською 
Федерацією Криму. 

Політичні та економічні заходи ЄС, направлені на припинення агресії Росії 
проти України, вводилися поетапно: перший етап – обмеження співробітництва; 
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другий – обмеження на постачання окремих видів технологій; третій – секторальні 
санкції, направлені проти окремих секторів економіки РФ [2]. 

6 березня 2014 р. розпочався перший етап санкцій, який передбачав 
призупинення переговорного процесу ЄС й Росії про пом'якшення візового режиму 
та нової угоди про партнерство. Під санкції також підпадала група російських 
можновладців [2]. Важливим було й те, що був призупинений процес підготовки до 
майбутнього саміту G8, в якому мала брати участь Росія. 

17 березня 2014 р., за рішенням міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, 
організація перейшла до другого етапу санкцій, у результаті застосування яких 
заборонявся в'їзд на територію ЄС та заморожувались активи 33 російських і 
кримських чиновників [4; 6]. 17 липня 2014 р. санкції проти Росії розширила 
Європейська рада, яка до списку чиновників внесла низку осіб і російських компаній, 
які сприяли порушенню територіальної цілісності й суверенітету України. ЄБРР 
було доручено припинити фінансувати нові проекти в Росії, а Європейському 
інвестиційному банку ‒ призупинити програми співпраці. Блокувалися будь-які види 
інвестицій в економіку Криму, закликалися всі фінансові інститути утримуватися від 
фінансування проектів, які прямо чи опосередковано визнають входження Криму до 
складу РФ.  

Активність ЄС щодо протидії тероризму на сході України істотно збільшилася 
після теракту зі збитим Боїнгом-777 у Донецькій області терористами 
самопроголошеної ДНР. У результаті теракту загинули 298 пасажирів та членів 
екіпажу – переважно європейців [11]. 

29 липня 2014 р. ЄС прийняв рішення ввести третій рівень санкцій проти 
Російської Федерації, який стосувався енергетичного та фінансового секторів, 
продукції військового та подвійного призначення. Фінансові санкції передбачають 
обмеження  російським банкам (включаючи ті, що мають частку державної власності 
більше 50 %) виходити на кредитний ринок і використовувати фінансові інструменти 
з терміном дії понад 90 днів. Також заборонено випуск держбанками євробондів та 
акцій на користь європейських власників. Такі ж обмеження стосуються державних 
інститутів РФ, корпорацій і агентств із часткою державної власності понад 50 %. У 
сфері енергетики санкції стосуються нафтового сектора й передбачають заборону 
експорту та реекспорту до Росії високотехнологічного обладнання [7]. 

15 вересня 2016 р. за рішенням Ради ЄС санкції продовжено до 15 березня 
2017 р. й внесено зміни до переліку осіб та організацій, які підпадають під 
обмежувальні заходи (146 громадян і 37 компаній) [10]. Країни-кандидати на вступ 
до ЄС (Чорногорія, Албанія) та країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі 
(Ліхтенштейн і Норвегія), члени Європейської економічної зони, а також Україна 
приєдналися до цього рішення Ради та зобов'язалися забезпечувати заходи, щоб 
їхня національна політика відповідала рішенням Ради ЄС [9].  

Важливим виразником зовнішньополітичної позиції Євросоюзу щодо України 
стала зустріч Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки 
Віце-президента Комісії Федеріки Могеріні з прем'єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом 20 липня 2016 р., в Брюселі, де було обговорено хід 
реалізації Мінських домовленостей, особливо в світлі сплеску насильства на Сході 
України. ЄС продовжує підтримувати повне виконання Мінських угод, а також 
територіальну цілісність і суверенітет України й постійно сприяє Спеціальній Місії 
ОБСЄ зі спостереження [16]. 

ЄС вважає незаконною анексію Криму й м. Севастополя Росією. Свою 
відданість повному здійсненню своєї політики невизнання організація проявляє 
шляхом обмежувальних заходів та закликає держави-члени ООН розглянути 
можливість прийняття таких же заходів.  

17 червня 2016 р. ЄС продовжив обмежувальні заходи до 23 червня 2017 р., 
які стосуються осіб і компаній, що базуються на території ЄС. Вони обмежуються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/G8
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територією Криму та м. Севастополя. Санкції включають заборону на: імпорт 
товарів, що походять із Криму чи Севастополя в ЄС; інвестиції в Крим чи 
Севастополь, а це означає, що ні європейці, ні основані компанії в ЄС не можуть 
купувати нерухомість або об'єкти в Криму, кримські фінансові компанії або послуги, 
пов'язані з поставкою; туристичні послуги в Криму чи Севастополі, зокрема, 
європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, за 
винятком надзвичайної ситуації; експорту певних товарів і технологій до кримських 
компаній або для використання в Криму в транспортних, телекомунікаційних і 
енергетичних секторах і пов'язаних із розвідкою й видобутком нафти, газу та 
мінеральних ресурсів. Не повинна бути забезпечена технічна допомога 
посередництва, будівельні або інженерні послуги, пов'язані з інфраструктурою у цих 
секторах [12].  

За свідченням глави Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, 
малоймовірним є те, що пов'язані з анексією Криму санкції проти Росії скасують 
найближчим часом, анексія Криму є незаконною й зухвалим порушенням 
міжнародного права [8]. 

ЄС заявляє також про свою готовність до подальшого збільшення підтримки  
залежно від гуманітарної ситуації в Україні [15]. Незважаючи на зниження порушень 
із припинення вогню, гуманітарна допомога є важливим завданням, так як ситуація 
на Сході України залишається нестабільною [9].  

ЄС висловлює свою стурбованість із приводу нарощування військового 
потенціалу й погіршення ситуації у сфері прав людини на Кримському півострові, у 
тому числі заперечення свободи вираження думок, свободи мирних зібрань, 
свободи релігії та переконань, а також переслідування осіб, що належать до 
меншин, зокрема кримських татар. Подача прохання заборонити діяльність 
Меджлісу, самоврядного органу кримських татар, як екстремістської організації, є 
особливо тривожним. ЄС закликає до повного дотримання міжнародних стандартів 
у галузі прав людини та інших зобов'язань за міжнародним правом. Всі наявні 
випадки порушень прав людини, таких як насильницькі зникнення, тортури та 
вбивства повинні бути ретельно розслідувані [17]. ЄС підтримує дипломатичні 
зусилля України в Нормандському форматі та Тристоронньої контактної групи, які 
спрямовані на повне виконання Мінських угод [19]. 

ЄС також не визнає проведення виборів на Кримському півострові, зважаючи 
на те, що спостережна місія за виборами ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів і 
прав людини (БДІПЛ) не здійснювала будь-якої діяльності на анексованих 
територіях Криму й м. Севастополя. Участь дипломатів країн-членів ЄС в 
спостережній діяльності в рамках місії ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалася визнаною 
територією Російської Федерації, яка не входить до анексованої. Проте, за 
попередніми висновками спостережної місії за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, голосування 
на території РФ відбулося «прозоро, але залишаються проблеми з демократичним 
зобов'язанням». ОБСЄ/БДІПЛ зауважила, що на виборчому середовищі негативно 
позначилися обмеження основних свобод і політичних прав, діяльність ЗМІ, яка 
жорстко контролюється, посилення тиску на громадянське суспільство, а також 
недоліки, пов'язані з реєстрацією кандидатів і нормативно-правовою базою [5].  

Порівнюючи санкції ЄС та санкції США, варто зазначити, що європейські 
санкції до агресора є більш м'якими. Це пояснюється значною залежністю економік 
країн ЄС від Росії та прямим підкупом Росією окремих європейських політиків. 

На території України з 1 грудня 2014 р. діє Консультативна місія Європейського 
союзу (EUAM), діяльність якої спрямована на надання допомоги українській владі в 
реформуванні сектору громадянської безпеки через стратегічні консультації та 
підтримку конкретних практичних заходів із реформування на основі стандартів ЄС 
та міжнародних принципів урядування та прав людини. Ціль EUAM полягає в тому, 
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щоб досягти громадянського сектора безпеки, який є ефективним, підзвітним і 
користується довірою громадськості [18].  

Висновки. Спільна зовнішня політика ЄС щодо ситуації в Україні спрямована 
на захист незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Дії 
ЄС проявляються у запровадженні санкцій проти Російської Федерації, а саме у 
введені політичних та економічних обмежень, які завдають вагомої шкоди для 
держави, яка проводить протиправну діяльність щодо України. 

 
     Джерела та література 

 
1. Відносини Україна-ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine-eu. 

mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations 
2. Етапи введення санкцій ЄС, США та іншими країнами проти Росії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ua.odfoundation.eu/d/5377,etapi-vvedennya-sankciy-ies-ssha-
ta-inshimi-krayinami-proti-rosiyi1 

3. ЄС запровадив санкції щодо ще 15 осіб, причетних до кризи в Україні  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/28/ 
7023882/ 

4. ЄС збільшив на 12осіб список тих, хто підпадає під санкції [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/ 2014/03/21/7019775/ 

5. ЄС не визнає російських виборів в окупованому Криму – заява  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/1529410-es-ne-viznae-
provedennya-viboriv-u-krimu-zayava.html 

6. ЄС оприлюднив прізвища зі списку додаткових санкцій: Кисельов і оточення Путіна 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/21/7019864/  

7. Новые санкции ЕС против РФ вступили в силу [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://news.mail.ru/politics/19500366/ 

8. Посол ЄС в Україні вважає малоймовірним скасування санкцій проти Росії 
найближчим часом [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.unian.ua/politics/ 
1564611-skasuvannya-krimskih-sanktsiy-proti-rosiji-nayblijchim-chasom-maloymovirne-posol-es-
v-ukrajini.html 

9. П'ять країн приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження антиросійських 
санкцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/1587902-pyat-
krajin-priednalisya-do-rishennya-radi-es-pro-prodovjennya-antirosiyskih-sanktsiy.html 

10. Рада ЄС повідомила щодо продовження адресних санкцій проти громадян Росії та 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.interfax.com.ua/news/political/ 
329919.html 

11.   Рейс смерті. Таємниці трагедії MH17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://tsn.ua/special-projects/mh17/ 

12. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС [Електронний ресурс]. – Режим  
доступу: http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa. 
eu/delegations/ukraine/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_uk.htm 

13. Council implementing regulation (EU) № 810/2014 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.221.01.0001. 
01.ENG. 

14. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Crimea [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24890 
3490&cat_id=247692250 

15.  EU steps up humanitarian assistance for Ukraine by €20 million [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24890 
3370&cat_id=247692250 

16. High Representative/Vice-President, Federica Mogherini, meets the Prime Minister of 
Ukraine, Volodymyr Groysman [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eeas. europa. 
eu/headquarters/headquarters-homepage/7277_en 

17. Illegal annexation of Crimea and Sevastopol: EU extends sanctions by one year 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ 
id=249230617&cat_id=247692250 

http://ukraine-eu/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/28/%207023882/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/28/%207023882/
http://www.pravda.com.ua/news/%202014/03/21/7019775/
http://www.unian.ua/
http://ua.interfax.com.ua/news/political/%20329919.html
http://ua.interfax.com.ua/news/political/%20329919.html
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.221.01.0001.%2001.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.221.01.0001.%2001.ENG
http://www.kmu.gov/
http://www.kmu.gov.ua/
https://eeas/
http://www.kmu/


 191  

18. Our Mission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euam-ukraine.eu/ 
19. Statement by the Spokesperson on the latest developments in eastern Ukraine 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov. ua/control/uk/publish/article?art_ 
id=248958997&cat_id=247692250. 

 
 
 

УДК 327.36:297(100)49                         Н. І. Романюк  – кандидат географічних 
наук, доцент кафедри країнознавства         
і міжнародних відносин                            
Східноєвропейського національного                      
університету імені Лесі Українки 

 

Боротьба світового співтовариства  
проти  «Ісламської Держави»  

 
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства  

і міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки 
 
Проаналізовано діяльність світового співтовариства у боротьбі проти «Ісламської 
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Romanyuk N. I. The Fight of the International Community Against «Islamic State». 

The paper analyzes the activity of the international community in the fight against «Islamic state» 
as well as defines the main forms of such struggle and the role of individual states and 
international organizations in it.  

Key words: «Іslamic state», terrorism, international community, international security. 

 
«Ісламська Держава»  (ІД) – це глобальна терористична організація, яка  своєю 

діяльністю дестабілізувала ситуацію не лише на Близькому Сході, а й в інших 
регіонах світу й є загрозою міжнародній безпеці. За декілька років це утворення 
оголосило війну всьому людству й своєю діяльністю спричинило чимало політичних, 
економічних, релігійних та інших наслідків. Дослідження особливостей  боротьби 
світового співтовариства з «ІД» є досить актуальним, оскільки допоможе зрозуміти 
перспективи  відвернення цієї загрози та стабілізації ситуації в регіоні й у світі 
загалом. 

Метою дослідження є аналіз діяльності світового співтовариства у боротьбі з 
терористичною організацією  «ІД». 

Результати дослідження. «Ісламська Держава» – це військове та політичне 
утворення, чиї представники прагнуть створити нову державу до складу якої повинні 
входити Ірак, Сирія, Йорданія, Ліван, палестинські землі та частина Синайського 
півострова. 

Дії угрупування сьогодні територіально обмежуються північно-східною 
частиною  території  Сирії й частиною території  Іраку.  Однак, її вплив поширюється 
не тільки на Сирію та Ірак. Бійці «ІД» беруть участь у бойових діях на території Лівії, 
Єгипту, Пакистану, Афганістану, а також у Нігерії, Ємені та Філіппінах. 

«ІД» здійснює терористичні акти, грубі та систематичні порушення прав 
людини й міжнародного права, включаючи вбивства та переслідування цивільних 
осіб, масові страти, позасудові розправи, репресії з мотивів національної 
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приналежності як щодо окремих осіб, так і цілих спільнот, здійснює викрадення 
людей, насильницьке переміщення шиїтів і релігійних меншин, вбивства дітей і 
нанесення їм тілесних ушкоджень, зґвалтування та інші форми сексуального 
насильства, а також численні випадки інших звірств. 

Завдяки контролю територій, які мають природні ресурси й продажу їх на 
чорному ринку, бойовики поповнюють свої фінансові резерви. А чим більше в 
терористів буде фінансових засобів для функціонування, тим вища вірогідність 
захоплення нових територій, здійснення терактів на території інших держав та 
погіршення стану міжнародної безпеки загалом. 

 У березні 2016 р. приватна аналітична компанія The Soufan Group (SG) 
опублікувала звіт про бійців-іноземців, які воюють у рядах «ІД». За даними SG, від 
27 до 31 тис. іноземних громадян 86 держав вирушили до Сирії та Іраку, щоб 
приєднатися до лав терористів та інших екстремістських організацій. За іншою 
оцінкою (ЦРУ, США), у вересні 2015 р. число іноземних бойовиків у Сирії 
перевищувало 30 тис. осіб із більш, ніж 100 країн світу [7]. 

 «ІД» – це глобальна терористична загроза. Вона завербувала по всій земній 
кулі тисячі іноземних бойовиків для протиправних дій у Сирії й Іраку, а також вона 
застосовує технології для поширення екстремістської ідеології насильства та 
підбурювання до вчинення терористичних актів. Як йдеться у Резолюції 2170 Ради 
Безпеки ООН, тероризм може бути переможений за допомогою тривалих і всебічних 
зусиль, включаючи активну участь і взаємодію всіх держав [3]. 

 Офіційно коаліція для боротьби з «ІД» була зібрана зусиллями США у серпні 
2014 р. В міжнародну коаліцію входять як окремі країни, так і цілі групи 
представників, зокрема, НАТО, Ліги арабських держав  й ЄС. Вона мала на меті 
продемонструвати єдність зусиль світового співтовариства у боротьбі з цією 
загрозою. 

Питання боротьби з «ІД» обговорювалося на Уельському саміті  НАТО                    
4–5 вересня 2014 р.  Країни-члени НАТО вирішили надати військову підтримку 
іракським партнерам, блокувати потік іноземних бойовиків, перешкоджати 
фінансуванню організації та делегітимізації ідеології угрупування [2]. 

Країни-члени Ліги арабських держав вирішили створити союзні збройні сили 
організації, які можуть бути використані проти бойовиків «ІД». Ця організація 
пропонує вести боротьбу проти «ІД» не лише військовими методами або заходами 
безпеки, але також і за допомогою інших інструментів, наприклад, культурної та 
ідеологічної контрпропаганди.  

ЄС вважає «ІД» терористичним угрупуванням. При цьому, країни ЄС беруть 
участь у західній коаліції, яка бореться з терористами на території Сирії. Проте 
західні держави не розглядають зараз можливість прямої військової інтервенції в 
Сирію. Політики США та ЄС побоюються не лише втрат в особовому складі своїх 
військових, а й радикалізації західних мусульман, що в майбутньому може 
призвести до терактів. 

Загалом у міжнародну коаліції, створену США, входять: Австралія, Австрія, 
Албанія, Андорра, Бахрейн, Бельгія, Болгарія, Боснія, Великобританія, Угорщина, 
Німеччина, Греція, Данія, Європейський Союз, Єгипет, Йорданія, Ірак, Ірландія, 
Іспанія, Італія, Канада, Катар, Кіпр, Косово, Кувейт, Ліван, Ліга арабських держав, 
Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, Марокко, Молдова, НАТО, Нідерланди, 
Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Польща, Португалія, 
Республіка Корея, Румунія, Саудівська Аравія, Сербія, Словаччина, Словенія, 
Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швеція, 
Естонія, Японія [5].  

Участь країн у боротьбі з «ІД» має різну форму, одні держави направляють 
військову техніку, інші виділяють фінансову допомогу та здійснюють політичну 
підтримку. Наприклад, фінансове, розвідувальне та матеріально-технічне 
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забезпечення дій здійснюють 20 держав, у тому числі Австрія, Албанія, Угорщина, 
Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кувейт, Люксембург, Нова Зеландія, 
Норвегія, Республіка Корея, Словаччина, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, 
Естонія та Японія [1].  

Політичну підтримку діям коаліції на міжнародній арені надають ще                          
22 держави: Єгипет, Греція, Грузія, Іран, Ісландія, Латвія, Ліван, Литва, Македонія, 
Марокко, Молдова, Оман, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словенія, Україна, 
Хорватія, Чорногорія й Фінляндія, а також Тайвань [4].  

Боротьба світового співтовариства з «ІД» у кінці 2015 р. і в 2016 р. пов’язана зі 
знищенням фінансової системи терористичної організації. У 2015 р. була проведена 
повітряна операція «Tidal Wave II», у результаті якої було завдано шкоди нафтовим 
родовищам і знищено нафтопереробні заводи на території Іраку [11]. За оцінками  
експертів, після цієї операції загальні доходи «ІД» скоротилися на 30 % [9]. 

У січні 2016 р. американські військові літаки нанесли авіаудари по фінансових 
установах «ІД», де терористи зберігали мільйони дол. США та іракські динари, які 
були вкрадені ними під час захоплення територій в Іраку та Сирії ще у 2014 р. [10]. 
Звісно ці кошти терористи використали б для подальших військових дій і здійснення 
терористичних актів. Ця операція мала певний позитивний ефект. Лідери «ІД» 
скоротили заробітну плату бойовикам майже на половину через нестачу коштів [11].  
Це призвело до того, що частина бойовиків покинула лави «ІД», оскільки вони 
отримували великі кошти й не готові ризикувати життям за значно менші гроші.  

В результаті активної боротьби світового співтовариства з «ІД» значно 
скоротилася площа території, яка підконтрольна «ІД». Наприклад, за показниками 
2014 р., під контролем організації перебувало до 90 тис. квадратних кілометрів 
територій із населенням близько 8 мільйонів осіб, переважно сунітів. Станом на 
квітень 2015 р. в результаті бойових дій терористи втратили до тридцяти відсотків 
своїх територій, які становлять близько 10 тис. квадратних кілометрів від початку 
захоплених в Іраку [8]. 

За даними Лондонського аналітичного й консалтингового центру з оборони та 
безпеки  (IHS),  на кінець літа 2016 р.  «ІД»  втратила 28 %  територій 
контрольованих в Іраку та Сирії на початку 2015 р. З початку року зона влади «ІД»  
скоротилася з 78 до 65 тис. квадратних кілометрів [6]. 

Менша активність «ІД» через фінансові проблеми й активізацію діяльності 
світового співтовариства у 2016 р. є позитивним явищем. Однак не виключено, що 
зіткнувшись із невдачами на власних територіях, бойовики «ІД» активізуються по 
всьому світу.  

Висновки. «Ісламська Держава» є загрозою для регіональної та міжнародної 
безпеки, тому міжнародне співтовариство активно виступає проти діяльності цієї 
організації. Незважаючи на успішну боротьбу країн світу проти «ІД» у 2016 р., ця 
організація продовжує здійснювати терористичні акти не тільки на Близькому Сході, 
а й в інших регіонах світу.  
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2016. In the submitted materials analyzed main facts of activation of the «Islamic State» on the 
European continent. The major terrorist acts of the organization in 2016 are analyzed. 
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Актуальність. Протягом 2016 р. в країнах Європи відбулося десять 
терористичних актів, жертвами яких стали понад 250 осіб. Відповідальність за ці 
злочини взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська Держава» (ІД). Досить 
актуальним є дослідження причин та факторів, які вплинути на активізацію 
діяльності ІД  у Європі й здійснення нею цих терористичних актів. 

Мета дослідження полягає в аналізі терористичної діяльності ІД у 2016 р. на 
території країн Європи  й визначені основних причин та наслідків цієї діяльності. 

Результати дослідження. ІД досить тривалий час вдавалося будувати свою 
терористичну мережу в Європі, яка була майже непомітна для європейських 
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спецслужб. Зокрема, це пов’язано з проведенням ефективного вербування 
європейських громадян до лав терористичного угрупування. Беручи до уваги 
матеріали судів, правоохоронних органів та свідчення завербованих громадян, 
можна сформувати основні етапи та принципи формування потужної терористичної 
мережі ІД в Європі [1].  

По-перше, європейське ядро ІД планувало атаки ще за два роки до паризьких 
терактів. Уже тоді угруповання почало відправляти своїх бойовиків для здійснення 
дрібних «пробних» атак для визначення потенціалу місцевих правоохоронних 
органів. На початку 2014 р. механізм діяльності ІД в Європі вже явно проглядався. 
При цьому місцева влада продовжувала заявляти про надуманість зв'язку розкритих 
терористів з угрупованням і відмовлялася вважати її чимось більшим, ніж скромним 
відгалуженням «Аль-Каїди». Навіть після того, як у відео, на якому Мехді Неммуш 
визнавав за собою відповідальність за стрілянину в Єврейському музеї Брюсселя в 
травні 2014 р, бельгійська прокуратура заявила, що Неммуш діяв незалежно. 

По-друге, в обставинах справ терористів, розкритих в Європі, стало все 
частіше з'являтися ім'я Абдельхамід Абауда. Він виявився оперативником ІД, що 
готував бойовиків для атак в Європі. Більшість завербованих організацією 
європейців з самого початку були франкомовними – вихідцями з колишніх 
французьких колоній. У підсумку співробітники розвідки США й ЄС все-таки визнали, 
що в Європі діє спеціальна бригада, що підкоряється «офіційному представнику» ІД 
Абу Мухаммаду аль-Аднану. Його підрозділ відповідає за поставку в інші країни (в 
Європу, а також до Туреччини, Єгипту, Тунісу) спеціально підготовлених бойовиків, 
грошей і зброї. Всього під час терактів, влаштованих ІД на цих територіях, загинули 
близько 650 осіб. 

По-третє, вибухова речовина, яку знаходили у бойовиків ІД на підпільних 
квартирах або в поясах смертників – перекис ацетону,  – досить доступна, але 
вимагає великої точності в пропорціях під час виготовлення. Той факт, що 
терористам вдавалося його регулярно готувати й, головне, підривати, є ознакою 
великої мережі терористичних осередків, що володіють необхідним для цього 
досвідом. 

По-четверте, за заявами терористів ІД, атаки в Європі можуть бути як 
широкомасштабними, влаштованими групами під проводом лідерів організації, так і 
дрібними, скоєні окремими радикалами. Останні не мають із нею прямого контакту, 
але готові діяти від її імені.  

По-п’яте, методика організації атак у ІД продовжує традицію Auftragstaktik – 
військової тактики, яку ще в XIX ст. використовувала армія Німеччини. Суть її така: 
командири ставлять перед підлеглими завдання й дають певний термін на її 
виконання. Все інше залишається на розсуд виконавців – тут у них повна свобода 
дій і максимальна відсутність зв'язку з головною організацією, щоб виключити вихід 
спецслужб на неї. 

Першим масштабним терактом ІД у 2016 р. став теракт у столиці Бельгії.                  
22 березня 2016 р. близько 8 год. за місцевим часом у залі вильоту брюссельського 
аеропорту відбулися два вибухи, скоєні терористами-смертниками – один між 
стійками American Airlines і Brussels Airlines, інший – біля кафе Starbucks [8]. У 
результаті атаки загинули 14 осіб і ще 96 осіб були поранені. Посадка всіх рейсів в 
аеропорту була заборонена, літаки йшли на запасні аеродроми. Будівля аеропорту 
частково постраждала, завалена частина стелі, вибиті шибки. Залізничне 
сполучення з аеропортом було також перервано. 

Через півтори години після вибухів в аеропорту, пролунав третій вибух у поїзді 
метрополітена Брюселя, який знаходився між станціями «Малбек» і «Шуман», в 
європейській частині міста [7]. В результаті вибуху загинуло 20 осіб, не менше              
106 були поранені, з яких 17 – перебували у важкому стані. Метрополітен був 
повністю закритий. 
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22 березня 2016 р. уряд Брюсселя ввів найвищий рівень терористичної 
загрози. У столиці Бельгії був повністю зупинений громадський транспорт. Влада 
звернулася до жителів із закликом не виходити з дому або офісу й постаратися 
уникати перебування на вулиці. Також із боку Бельгії був повністю закритий кордон 
із Францією: перекриті автомобільні дороги та зупинено залізничне сполучення. 

Ввечері 22 березня 2016 р. слідчі органи розповсюдили стоп-кадр із камер 
спостереження Брюссельського аеропорту, на якому зображені троє чоловіків, яких 
підозрювали у скоєнні теракту вранці того ж дня. Тіла двох із них були виявлені 
серед загиблих, третього не виявили й бельгійські спецслужби активно почали 
розшукувати терориста.  

23 березня 2016 р. бельгійська поліція повідомила імена двох із трьох 
смертників, які скоїли самопідрив: ними були названі брати Ібрагім і Халід Ель 
Бакрауі, уродженці Бельгії. Перший вчинив теракт в аеропорту, другий – у метро. 
Через деякий час було встановлено особу другового смертника з аеропорту – ним 
виявився марокканець Наджим Лаашрауі [5]. 

Завдяки сприянню водія таксі, який підвозив терористів в аеропорт, вдалося 
встановити місце їх проживання й провести обшуки в передмісті Брюсселя Схарбек. 
У результаті були проведені затримання й вилучені 15 кг пероксиду ацетону,                      
150 літрів ацетону, 30 літрів перекису водню, а також детонатори й валіза, 
наповнена цвяхами та шурупами, які, ймовірно, повинні були стати вражаючими 
елементами бомби. Неподалік у сміттєвому контейнері було виявлено комп'ютер, на 
якому було записано свого роду «заповіт» Ібрахіма Ель Бакрауі, в якому він 
говорить про те, що «дуже поспішає, тому що його всюди шукають, а він не хоче 
опинитися поруч із ним». Під ним імовірно мається на увазі головний організатор 
паризьких терактів 13 листопада 2015 р. Салах Абдеслам [5]. 

Наступний масштабний терористичний акт ІД здійснила у французькому місті 
Ніцца 14 липня 2016 р., коли ввечері на Англійській набережній зібралося безліч 
людей, щоб поспостерігати за піротехнічним поданням на честь Дня взяття Бастилії. 
За словами очевидців, приблизно о 22:30, коли салют завершився, а частина 
присутніх уже починала розходитися, на набережну зі швидкістю приблизно                 
60–70 км/год виїхала орендована біла вантажівка Renault Midlum 300 та з розгону 
врізалася в натовп. За словами очевидців, машина робила зигзаги, щоб задавити 
якомога більше людей. 

Першими на його дії відреагували троє поліцейських, які бігли за вантажівкою 
приблизно 200 м. Водія також спробував зупинити чоловік на мотоциклі: під'їхавши 
до кабіни й встрибнувши на підніжку, він навмисно направив мотоцикл під колеса 
машини, але це її не зупинило. Через відкрите вікно вантажівки мотоцикліст зміг 
нанести кілька ударів в обличчя терористові. Той перезарядив пістолет і спробував 
вистрілити в нього, але зброя дала осічку. Водій вантажівки проїхав близько 2 км і 
зупинився, розпочавши стріляти по перехожих і поліції, які кинулися йому 
навперейми й почали стріляти по вантажівці. Під кінець до них приєдналися дві 
озброєні групи спецназу. Було зроблено кілька десятків пострілів по кабіні водія, він 
був застрелений. У кабіні силовиками був виявлений пістолет, а також муляж 
вогнепальної зброї та гранати [2]. 

Як з'ясувалося пізніше, злочинець взяв вантажівку з холодильною установкою 
напрокат за два дні до теракту. При в'їзді в місто він обдурив співробітників поліції, 
представившись постачальник морозива. Поліцейські повірили й пропустили його, 
не обшукавши вантажівку. Зазвичай, у святкові дні проїзд великовантажних 
автомобілів у місто обмежений, виключення роблять тільки для постачальників їжі. 

Терористом виявився 31-річний виходець із Тунісу Мохамед Лауееж-Булель, 
який із 2005 р. жив у Ніцці, мав у Франції дозвіл на проживання, працював водієм у 
службі доставки. Внаслідок терористичного акту загинуло 86 людей, 308 – зазнали 
значних тілесних ушкоджень [4]. . 
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 Ввечері 24 липня 2016 р., в центрі міста Ансбах (Німеччина) перед 
рестораном Eugens Weinstube біля місця проведення музичного фестивалю 
Ansbach Open у той момент, коли закінчився концерт і близько 2,5 тис. осіб стали 
розходитися по домівках, стався потужний вибух. Єдиний загиблий є головним 
підозрюваним. Він, ймовірно, проніс вибуховий пристрій у рюкзаку за спиною.                  
12 осіб отримали поранення, троє з них – важкі. Спочатку повідомлялося про вибух 
у результаті витоку газу, але пізніше поліція заявила про вибуховий пристрій і 
навмисний характер вибуху. Зараз відомо, що напад скоїв 27-річний сирієць, що 
приїхав до Німеччини два роки тому й подав прохання про надання притулку. Рік 
тому йому було відмовлено в наданні притулку, після чого він залишився жити в 
Ансбаху [3].  

Ще одним терактом, за який взяла відповідальність ІД, був теракт у церкві 
Святого Стефана у Сент-Етьєн-дю-Рувре здійснений 26 липня 2016 р. в римо-
католицькому храмі святого Стефана в місті Сент-Етьєн-дю-Рувре, округу Руан, 
регіону Нормандія у Франції двома діячами терористичної організації. 

Близько 9:45 за місцевим часом двоє озброєних ножами бойовиків взяли 
заручників у церкві в місті Сент-Етьєнн-дю-Рувре під час ранкової служби. У 
заручниках опинилися п'ять осіб, що перебували тоді в церкві, серед яких один 
священик, дві черниці й два прихожани. Ще одна черниця встигла втекти й 
попередити поліцію. Нападники перерізали горло 85-річному священикові Жаку 
Амелі, ще один із заручників був важко поранений. Нападники були застрелені 
поліцією [6]. 

Висновки. Отже, впродовж 2016 р. терористичне угрупування ІД здійснило 
чимало жорстоких терористичних актів на території країн Європи, які забрали життя 
більше сотні осіб, ще більше 500 осіб зазнали поранення різного ступеня тяжкості. 
На активізацію діяльності організації на європейському континенті впливає чимало 
факторів, проте всі вони зводяться до одного: дестабілізувати систему європейської 
безпеки та вплинути на поширення європейських цінностей. 
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Запропоновано шляхи посилення міжнародних зв’язків у функціонуванні медичної галузі.  

Ключові слова: міжнародна співпраця, міжнародні зв’язки, Волинська обласна 
клінічна лікарня, медицина.    

 
Sydor Y. V. The Role of International Cooperation and International Experience in the 

Improvement and Development of Medicine (the Volyn Regional Clinical Hospital). The 
article deals with the functioning of the Volyn regional clinical hospital. The role of international 
cooperation and international experience in the medicine development based on interviews of 
hospital leading specialists are considered. Ways of international relations strengthening in the 
medical fields functioning are defined. 

Key words: international cooperation, international relations, the Volyn regional clinical 
hospital, medicine.  

 
Актуальність теми. Здорова нація – сильна держава. На сучасному етапі у 

час інновацій та глобальних проривів ефективність медицини залежить від багатьох 
факторів, зокрема фінансового та матеріального забезпечення, ретельного 
контролю та висококваліфікованості медичних працівників. Проте далеко не 
останню роль відіграє міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я, яке 
забезпечує покращення всієї системи оздоровлення та захисту населення. 

Метою наукового дослідження є аналіз та визначення ролі міжнародної 
співпраці та світового досвіду в удосконаленні галузі медицини на прикладі 
Волинської обласної клінічної лікарні.  

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
1) охарактеризувати діяльність Волинської обласної клінічної лікарні; 
2) розглянути роль міжнародної співпраці та світового досвіду на основі 

інтерв’ю лікарів Волинської обласної клінічної лікарні; 
3) запропонувати шляхи та перспективи розвитку міжнародного співробітництва 

та впровадження світового досвіду у Волинській обласній клінічній лікарні. 
Волинська обласна клінічна лікарня – багатопрофільний лікувально-

профілактичний заклад, який функціонує з 1944 р. Клінічна лікарня надає якісну 
медичну допомогу, що забезпечує ефективність охорони здоров’я на Волині. З 
кожним роком у лікарні здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, 
лікувального обладнання; лікарня відзначається високою фаховою підготовкою 
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лікарів. Окрім власних зусиль лікарні, особливу роль у забезпеченні високого рівня 
лікувального закладу відіграє багатогранна міжнародна співпраця та вивчення 
досвіду іноземних колег [2].  

Згідно ст. 79 Закону України «Про основи законодавства України про охорону 
здоров’я» держава бере участь у реалізації міжнародних програм охорони здоров'я; 
здійснює обмін екологічною й медичною інформацією; сприяє професійним та 
науковим контактам працівників охорони здоров'я, обміну прогресивними методами 
й технологіями, експорту та імпорту медичного обладнання, лікарських препаратів й 
інших товарів, необхідних для здоров'я, діяльності спільних підприємств у сфері 
охорони здоров'я; організує спільну підготовку фахівців, розвиває та підтримує всі 
інші форми міжнародного співробітництва, що не суперечать міжнародному праву й 
національному законодавству. При цьому, заклади охорони здоров'я, громадяни та 
їх об'єднання мають право відповідно до чинного законодавства самостійно 
укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами про 
будь-які форми співробітництва, брати участь у діяльності відповідних міжнародних 
організацій, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність [3]. 

Розглянемо реалізацію цього закону та думки спеціалістів – лікарів про роль 
міжнародної співпраці в медицині на прикладі Волинської обласної клінічної  лікарні [1].  

Ларіна Людмила Анатоліївна (заступник головного лікаря з медичної частини 
та експертизи тимчасової непрацездатності) розповіла про основні напрямки 
міжнародної співпраці лікарні з іншими країнами: «Насамперед, це медичне 
устаткування. Ми стараємося надавати перевагу відомим брендам: японське, 
німецьке, американське, європейське обладнання. Ця діагностична й лікувальна 
апаратура є надійною, високоякісною. Наступним напрямом співпраці є стажування. 
Перевагою для Волині є прикордонне розміщення. Це дає змогу посилювати 
відносини з Польщею (участь у конференціях, підвищення кваліфікації, обмін 
досвідом). Поляки дуже відкриті та позитивно налаштовані щодо українських лікарів 
та максимальної допомоги та підтримки. Також лікарі стажуються в Німеччині, 
Франції, Великій Британії, Австрії. Світ відкритий – потрібно використовувати цю 
можливість» [1].  

Дудар Олександр Валерійович (заступник головного лікаря з хірургічної 
допомоги, судинний хірург) наголосив, що важливу роль у постійному розвитку лікарні 
відіграють обмін спеціалістами та закордонні стажування: «Ми запрошуємо фахових 
хірургів, професорів із різних країн, зокрема Німеччини та Польщі.  Проводяться 
майстер-класи із відеотрансляцією в зал із зворотнім зв’язком ходу операції. В 
прямому ефірі можна задавати питання. Закордонних лікарів асистують провідні 
спеціалісти нашої клініки. Здійснюються кардіологічні операції (зупинка серця). 
Активно використовуються інвазивні методи лікування та діагностики. Наприклад, 
польський професор, міністр охорони здоров’я Польщі Маріан Зембала всім серцем 
вболіває за нашу лікарню. Всіляко допомагає нашим спеціалістам та сприяє 
активізації співпраці між нашою клінікою та польськими медичними закладами. В 
обласній клінічній лікарні велика увага приділяється підвищенню фахового рівня 
спеціалістів. Це стажування на робочих місцях, як у республіканських клініках, так і в 
зарубіжних. Близько 70‒80 фахівців стажуються на робочих місцях протягом року. 
Міжнародне стажування за кордоном проходять 30‒35 лікарів. Здебільшого це такі 
країни, як Польща, Німеччина, Франція, Словенія, США» [1].  

Сидор Роксолана Богданівна (лікар-офтальмолог) ствердила, що закупівля 
новітньої техніки є одним із найпродуктивніших напрямів міжнародної співпраці 
лікарні: «У відділенні офтальмології є новітня діагностична база. Саме така база та 
високий рівень фаховості сприяють проведенню сучасних оперативних втручань: 
видалення катаракти, корекція короткозорості, далекозорості, оперативні втручання 
на сітківці ока за допомогою лазера. В нас є різноманітні іноземні обладнання, які 
забезпечують ефективність діагностики та лікування:  
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а) щілинна лампа для біомікроскопічного огляду переднього та заднього 
відділу очного яблука «TOPCON» (Японія); 

б) А-В-сканування (УЗД очного яблука) «Alcon» (США) – виявлення проблеми 
задніх відділів ока, новоутворень, відшарування сітківки, гемофтальм тощо; 

в) комп’ютерний периметр «Oculus centerfield» (Німеччина) – комп’ютерне 
визначення поля зору; 

г) найсучасніший метод діагностики – оптична когерентна томографія «Topcon» 
(Японія), яка подає сітківку ока подібну до гістологічного розрізу;  

д) рефракто-, керато-, пахі-, тонометр «Topcon» (Японія) – визначає 
рефракцію, кривизну рогівки, товщину, вимірює внутрішній очний тиск 
безконтактним методом. 

Такі новітні оснащення дають змогу якнайточніше діагностувати хворобу та 
уникнути негативних наслідків» [1].  

Шульга Ольга Дмитрівна (лікар-невролог, кандидат медичних наук, керівник 
центру цереброваскулярної патології, обласний позаштатний спеціаліст із 
неврології Управління охорони здоров’я у Волинській області) поділилася власним 
досвідом іноземних стажувань: «Іноземні клініки, спеціалісти є відкриті для України. 
Я стажувалася в США, Німеччині, Великій Британії – це виграні мною гранти. Дуже 
допомагають професори з Ізраїлю, Польщі, Німеччини. Зокрема, допомагають 
науковим матеріалом (книги, доступ до бібліотек з іноземними журналами). 
Відкритий американський інститут (фонд Сороса) проводить безкоштовні навчання. 
Австрійські лектори проводять відкриті лекції. На різноманітних конференціях, 
закордонних школах я познайомилася з багатьма чудовими професорами клінік: 
Натан Борнштейн (Ізраїль), Дафін Мурешану (Румунія) та ін. Наші лікарі мають 
можливість брати участь у міжнародних клінічних дослідженнях. Рівень медицини за 
кордоном вищий, ніж у нас. Тому фаховість лікарів недостатньо ефективно 
вдосконалюється. Наші спеціалісти підвищують свою фаховість на курсах ПАЦ 
(передатестаційний цикл), ТУ (тематичне удосконалення). Якщо лікар володіє 
іноземною мовою, то є багато стажувань в іноземних клініках, а також можливість 
участі у міжнародних конференціях, з’їздах, симпозіумах. Адже на міжнародних 
конференціях основне – мова. Англійська – мова науки. Отож, можливості є, 
залишається тільки мова, бажання та мотивація людини». 

Ольга Дмитрівна розказала про волонтерський проект – Школу молодих 
неврологів Волині: від світового досвіду до світових стандартів: «Школа молодих 
неврологів Волині – це перший освітній волонтерський проект в українській 
неврології на регіональному рівні, спрямований на підвищення компетентності 
молодих лікарів у щоденній практичній роботі, особистісне зростання кожного 
учасника, налагодження співпраці між молодими неврологами. Цього року у вересні 
відбулася вже IV Школа молодих неврологів. Основу школи становив світовий 
досвіт, отриманий завдяки участі в Європейській школі інсульту, Зальцбургських 
семінарах, Академії молодих неврологів товариства нейропротекції та 
нейропластичності. Молоді спеціалісти показують дуже хороші результати, які варті 
уваги. У нас є дві роботи, які опубліковані в міжнародних рецензованих журналах. 
Варто зазначити, що закордонні публікації й рецензування – явище нетипове для 
України. Таких публікацій в нашій державі поки дуже мало. Для прикладу, 
Львівський медичний університет публікує 7–10 публікацій такого рівня в рік. Тому 
дві публікації для Волині – це багато. Ми маємо надію, що результатом відвідування 
Школи молодих неврологів Волині стане професійне зростання кожного учасника, 
що сприятиме підготовці кваліфікованих вітчизняних фахівців, конкуренто-
спроможних на світовому ринку праці. Також сподіваємося, що школа стане доброю 
традицією й зацікавить інші регіони» [1]. 

Отож, міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у медицині. 
Насамперед, це дуже велика гуманітарна допомога. Перспективи можливі, коли є 
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підтримка керівництва й якщо є спеціалісти-лікарі, які хочуть добитися більшого в 
житті, в яких є мотивація й стимули удосконалювати медицину та досягати нових 
висот. Держава повинна сприяти молодим спеціалістам у їх медичному розвитку. 
Необхідно розвивати різноманітні проекти, гранти, конкурси для того, щоб давати 
можливість молодим лікарям брати участь у міжнародних конференція та 
переймати досвід інших, адже саме молоде покоління лікарів більш самостійне й 
готове до міжнародної співпраці завдяки володінню іноземними мовами та 
амбіціями. Проте, згідно законодавства України, керівництво лікарні може 
відпустити лікаря на стажування не довше, ніж на 3 місяці. Тому переважно є 
короткострокові стажування. Щодо міжнародних конференцій, то для того, щоб 
зареєструватися на конференцію за кордоном потрібно внести суму приблизно 
500‒600 євро. На жаль, не кожен молодий спеціаліст має таку можливість.  

Також досить важливим фактором прогресу у запровадженні світового досвіду 
є інформатизація медичного обслуговування (онлайн-курси, відеотренінги, веб-
конференції), запровадження телемедицини, телемедичного консультування [4]. 
Однак, ключовою рушійною силою у забезпеченні ефективної охорони здоров’я є 
належне фінансування та постійний контроль. Такі заходи допоможуть досягнути 
нового рівня міжнародного співробітництва в галузі медицини як Волинської 
обласної клінічної лікарні, так і всієї України загалом.  

Висновки. Міжнародне співробітництво в медицині забезпечує модернізацію 
системи охорони здоров’я та ефективність надання медичних послуг громадянам. 
Новітнє устаткування, високий професіоналізм лікарів, світовий досвід, а також 
відданість лікувальній справі допомагають Україні осягнути нові горизонти в 
медицині та вийти на міжнародний рівень забезпечення охорони здоров’я 
населення.   
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Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jej prawodawstwo dotyczące między 
innymi nadawania obywatelstwa obcokrajowcom, w tym obywatelom Ukrainy, zostało 
dostosowane do prawodawstwa UE. Wynikało to z faktu, że obywatele RP korzystają z 
prawa do swobodnego przemieszczania się w granicach Zjednoczonej Europy, prawa do 
pracy, pomocy socjalnej, czy zatrudnienia. Posiadanie obywatelstwa polskiego zwalnia 
jednocześnie z obowiązku posiadania wiz do krajów UE. Dotyczy to również nowych 
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obywateli Polski, bez względu na ich narodowość. Każdy więc obcokrajowiec w chwilą 
prawnego potwierdzenia, że jest Polakiem korzysta z wszelkich przyjętych przez 
Wspólnotę rozwiązań.  

Mowa tu o gwarancjach zapisanych w Traktacie Unijnym, w części dotyczącej 
ustanowienia obywatelstwa Unii, którą jest każda osoba mająca przynależność Państwa 
Członkowskiego [23] oraz w dyrektywie 2004/38 [4], w której zapis nakazuje równe 
traktowanie obywateli państw trzecich, będących członkami rodzin obywateli UE.  

Jak słusznie zauważyły w swoim opracowaniu Izabela Leraczyk, Barbara Wójcik i 
Agata Zaprzaluk «oba powyższe akty prawne w sposób rzeczywisty ograniczyły 
suwerenne uprawnienia państw członkowskich do uznaniowego decydowania o przyjęciu 
lub wydaleniu ze swojego terytorium znacznego odsetka wszystkich migrantów 
przebywających na terenie Unii Europejskiej poza państwem swojego obywatelstwa»   
[12, s. 9]. Fakt ten tym bardziej nakłada odpowiedzialność na państwa członkowskie w 
kwestii dotyczącej nadawania swoich obywatelstw przedstawicielom innych podmiotów 
prawa międzynarodowego. 

Nadawanie obywatelstwa polskiego obcokrajowcom, w tym Ukraińcom, reguluje 
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. [21], która zmieniła uprzednio istniejące rozwiązania 
prawne z 15 lutego 1962 r. [20]. Należy podkreślić, że w tzw. międzyczasie, bo już w 
2000 r., w ramach przystosowywania prawa polskiego do unijnego, ukazało się 
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie jednolitego tekstu ustawy o 
obywatelstwie polskim [14], a akt prawny z 1962 r. był załącznikiem do wspomnianego 
Obwieszczenia. 

Uregulowań prawnych wymagały też przyjęte przez Polskę wobec Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1965 r. [9] rozwiązań dotyczących 
zapobiegania powstawania przypadków podwójnego obywatelstwa, które obejmowało 
także obywateli Ukrainy [3]. Stosowne zapisy w powyższej sprawie zostały umieszczone 
a artykule 5 punkt 1. «od dnia wejścia w życie niniejszej Konwencji żadna i Umawiających 
się Stron nie będzie przyjmować wniosków w sprawie nabycia jej obywatelstwa przez 
osoby, posiadające obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony, bez uprzedniego 
przedłożenia przez zainteresowaną osobę dokumentu, wydanego przez właściwy organ 
tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo posiada ta osoba, stwierdzającego brak 
przeszkód do zmiany obywatelstwa» oraz w punkcie 2: «Obywatele jednej z 
Umawiających się Stron, który przed dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji nabyli 
obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony nie tracąc dotychczasowego obywatelstwa, 
będą posiadać od tego dnia wyłącznie obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której 
terytorium zamieszkują. Jeżeli osoby takie zamieszkują na terytorium państwa trzeciego, 
będą posiadać wyłącznie to obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron, które nabyły 
później» [10]. 

Między innymi powyższe rozwiązanie w 2000 r. zostało  wypowiedziane Ukrainie. 
Zostało ono opublikowane  w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dopiero 30 maja 
2016 r. [2]. Treść dokumentu wypowiedzenia w części głównej brzmi: «Konwencja 
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego 
obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., zostaje wypowiedziana 
przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 11 ust. 3 tej konwencji w stosunkach między 
Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą» [3]. 

Poruszona powyżej problematyka była rozpatrywana przez Naczelny Sąd 
Administracyjny, który w wyroku z 22 maja 2007 r. stwierdzi, co następuje: «zasada 
wyłączności obywatelstwa wyklucza uznanie na gruncie prawa polskiego obywatela 
polskiego za obywatela innego państwa» [11, s. 17]. W podsumowaniu tej kwestii można 
więc stwierdzić, że prawo polskie nie uznaje podwójnego obywatelstwa [17, s. 353]. 

Należy również dodać, że zgodnie z Konstytucją Ukrainy obywatel tego państwa nie 
może być jednocześnie obywatelem innego państwa [7]. Zostało to zapisane w artykule  
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4 Ustawy Zasadniczej: «Na Ukrainie przyznaje się tylko jedno obywatelstwo» [8]. Według 
Iyny Sofińskiej problemem jednak jest to, że «ustawodawstwo Ukrainy (obowiazująca 
ustawa «O obywatelstwie Ukrainy» nr 2235-III z 18.01.2001 r.) nie przewiduje żadnej 
odpowiedzialności łączącej się z posiadaniem podwójnego obywatelstwa» [19, s. 93]. 

Jak już wsponiano obywatele państw trzecich, w tym Ukrainy, mogą otrzymać 
obywatelstwo Polski, a tym samym obywatelstwo Unii Europejskiej  na mocy Ustawy z 
dnia 2 kwietnia 2009 r. Artykuł 4 Ustawy podaje, że obywatelstwo polskie nabywa się:  
«1) z mocy prawa; 2) przez ndanie obywatelstwa polskiego; 3) przez uznanie za 
obywatela polskiego; 4) przez przywrócenie obywatelstwa polskiego» [22]. Z punktu 
widzenia niniejszego opracowania zajmiemy się wyłącznie procedurą zwiazana z 
nadaniem obywatelstwa. Została ona opisana w Rozdziale 3 Ustawy. Jej artykuł             
18 stwerdza, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi 
obywatelstwo polskie, i że może to nastąpić wyłącznie na podstawie wniosku 
pełnoletniego cudzoziemca (art. 19.1.). Procedura z tym związan została opisana w 
artykułach 19–29 w/w Ustawy.  

Oprócz nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP ustawodawca przyjął również 
mozliwość uznania za obywatela polskiego przez wojewodów (art. 34‒37) [22]. Opisując 
podjęcie decyzji w tym trybie mozna stwierdzić, że «uznanie za obywatela polskiego jest 
dokonane w drodze decyzji administracyjnej, podejmowanej na wniosek cudzoziemca 
przez właściwego miejscowo wojewodę. Decyzja wojewody nie ma charakteru 
uznaniowego. Wojewoda jest obowiązany ją wydać, w przypdku zaistnienia warunków 
enumeratywnie wskazanych w ustawie, potwierdzających jego faktyczne związki z 
Polską» [13, s. 10]. 

W pierwszym roku przynależności Polski do Unii Europejskiej  Prezydent RP nadał 
obywatelstwo polskie 538 obywatelom Ukrainy. W 2004 r. 1658 Ukraińców uzyskało prawo 
do osiedlenia się na terenie RP, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony przyznano 
8520 Ukraińcom. W omawianym okresie, w Polsce studiowało w Polsce 1155  studentów – 
obywateli naszego wschodniego sąsiada, a zezwolenie na pracę udzielone zostało             
2743 Ukraińców [15, s. 3]. W 2014 r. Prezydent RP nadał obywatelstwo Polskie                    
2633 osobom, 412 osobom przywrócone zostało obywatelstwo polskie, 1892 osoby 
uznane zostały za obywateli RP, w tym 37 % stanowili Ukraińcy [6]. Dla porównania w 
pierwszej połowie 2015 r. wojewodowie przyjęli 28,3 wniosków obywateli Ukrainy w 
sprawach o legalizację pobytu. Pozytywne decyzje wydano w 19,2 tys. przypadków              
[5, s. 4]. Ponadto ok. 400 tys. Ukraińców otrzymało pozwolenie na pracę [16]. Według 
nieoficjalnych źródeł w 2015 r. w Polsce przebywało ok. 1 miliona Ukraińców. 

W ostatnich latach sprawa obywatelstwa polskiego jest szczególnie drażliwa z 
uwagi na fakt, że jego otrzymaniem zainteresowani są obywatele wielu krajów, nawet 
spoza Europy. Duży napływ  Ukraińców do Polski powoduje, że Polska musi być 
przygotowana na jednoznaczne określenie swoich parytetów w tym zakresie. Racje 
polityczne, kulturowe, a także międzysąsiedzkie przemawiają  za tym, by obywatele 
Ukrainy bez zbędnych utrudnień otrzymywali stosowne dokumenty legalizujące ich pobyt 
w Polsce. Niekoniecznie muszą to być nadawane obywatelstwa RP. Jednak jeżeli już 
dojdzie do takich rozwiązań, należałoby konsekwentnie wymagać, że Ukraińcy przed 
przyjęciem obywatelstwa Polskiego dokonają zrzeczenia się dotychczas posiadanego. W 
innym przypadku tzw. naturalizacja nie ma najmniejszego sensu, w myśl zasady, że 
dwóm państwom jednocześnie nie można służyć. Za takim właśnie rozwiązaniem 
przemawiają fakty historia , chociażby z I i II połowy XX wieku. 
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Artykuł dotyczy teologicznych i prawnych podstaw relacji Kościół-państwo proklamowane 
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Cітарж Мирослав. Богословська й правова основа церковно-державних 

відносин. Розглядається богословська й правову основа церковно-державних відносин, 
проголошена II Ватиканським Собором. Ця основа складається з таких принципів: визнання 
існування плюралістичного суспільства, релігійної свободи, самостійності та незалежності 
церкви й держави та взаємного співробітництва між ними. 

Ключові слова: церква, держава, релігійна свобода, автономія, незалежність, 
співпраця, плюралізм. 

 
Relacje między Kościołem i państwem zawsze były i są delikatne O randze i 

złożoności tej problematyki świadczy chociażby fakt, że Sobór Watykański II, 
przygotowując konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium 
et spes, opracował aż 17 schematów jej nr 76, który aktualnie określa stanowisko 
społeczności kościelnej do państwowej. 

Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo proklamowane przez Sobór 
Watykański II są nadal aktualne i głoszone w społecznym nauczaniu Kościoła. Z tego 
względu, celem artykułu jest analiza podstaw teologicznych i prawnych relacji Kościół-
państwo oraz wyjaśnienie ich ewolucji w ciągu dziejów. 

  
1. Podstawy teologiczne 

 
Podstawy teologiczne i prawne relacji Kościół-państwo znajdują się w Piśmie 

Świętym. Jezus Chrystus, założyciel Kościoła, stwierdził: «oddajcie więc cezarowi to, co 
należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga» (Mt 22, 21). Dlatego Kościół od zarania 
swoich dziejów stał na stanowisku, iż są dwie odrębne, oryginalne i niezależne od siebie 
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społeczności – Kościół i państwo [2, s. 295–494]. Obie pochodzą od Boga; pierwsza 
bezpośrednio, druga zaś pośrednio, jako że jest konsekwencją społecznej natury człowieka 
(Rz 13, 1–2; 1P 2, 13–17). Służą człowiekowi; pierwsza prowadzi do celu 
nadprzyrodzonego, druga umożliwia realizację celów doczesnych. Wspólne pochodzenie od 
Boga i służba człowiekowi domaga się, aby między tymi społecznościami istniała harmonijna 
współpraca. Gdyby stała ona w sprzeczności z prawem Bożym, czyli w razie sprzeciwu 
władzy świeckiej wobec woli Boga, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi  (Dz 5, 29). 

Historia wzajemnych stosunków między Kościołem i państwem zna różne formy 
wzajemnego powiązania tych społeczności. Również na temat tych powiązań wyrażano 
w ciągu wieków wiele poglądów. Pierwszą oficjalną ingerencją państwa w sprawy 
Kościoła uważa się 380 r., czyli moment ogłoszenia chrześcijaństwa za religię państwową 
przez cesarza Teodozjusza Wielkiego. Choć uznanie to sprzyjało rozwojowi 
chrześcijaństwa w granicach Cesarstwa Rzymskiego, zrodziło jednak niebezpieczeństwo 
cezaropapizmu, według którego władza świecka i kościelna spoczywa w ręku monarchy 
[25, s. 41–42]. System ten przyjął się na Wschodzie. Natomiast na Zachodzie ugruntował 
się pogląd o ścisłym związku Kościoła z państwem. Chrześcijańskiego cesarza uważano 
za pomazańca Bożego. Cesarz przez liturgiczną koronację uzyskiwał określone 
uczestnictwo we władzy duchowej. Z kolei próba narzucenia cezaropapizmu przybrała 
inne formy. W wyniku walki o inwestyturę [23, s. 421–422] za papieża Innocentego III 
(1161–1216) doszło do papocezaryzmu, czyli skumulowania władzy kościelnej i duchowej 
w ręku papieża [16, s. 174–175 i 21, s. 1309–1310]. 

Doktrynę Kościoła o wzajemnej niezależności porządku kościelnego i państwowego 
wyłożył w 494 r. papież Galezy I w liście skierowanym do cesarza Anastazego I; 
natomiast w czasach nowożytnych papież Leon XIII w wielu encyklikach, zwłaszcza 
Immortale Dei z 1885 r. Idea Kościoła, jako społeczności doskonałej [6, s. 29–60] oraz 
idea państwa katolickiego i jego obowiązku wobec religii, według koncepcji Leona XIII 
były głoszone do Soboru Watykańskiego II. 

Według Kongregacji Doktryny Wiary Sobór Watykański II, zastanawiając się nad swoim 
stosunkiem do świata i nad swoją działalnością w nim, ani nie zamierzał zmieniać, ani 
faktycznie nie zmienił tej nauki, jedynie ją rozwinął, pogłębił i obszerniej wyłożył [17, s. 13]. 
Kościół pogłębił i odnowił także doktrynę dotyczącą swej misji w świecie. Uczynił to poprzez 
interpretację charakterystycznego dla kultury chrześcijańskiej dualizmu religijno-politycznego. 
Sobór zwrócił uwagę na konieczność rozszerzenia tego dualizmu na relacje zachodzące 
między dwiema społecznościami odmiennego typu: kościelną i państwową, do których 
jednocześnie, chociaż z innych racji, należą ci sami ludzie [9, s. 85]. Wskazania relacji 
Kościoła do świata skoncentrowane zostały wokół następujących zasad: 1) uznania istnienia 
społeczeństwa pluralistycznego; 2) poszanowania wolności sumienia i religii w wymiarze 
indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym; 3) autonomii i niezależności Kościoła i 
państwa, każdego w swojej dziedzinie;  4) współdziałania między Kościołem i państwem w 
osiąganiu dobra wspólnego osoby ludzkiej. 

 
2. Zasada uznania istnienia społeczeństwa pluralistycznego 

 
Z nauczania Soboru Watykańskiego II wynika, że społeczeństwo globalne, w którym 

istnieje państwo i Kościół, nie jest monolitem wyznaniowym. Fakt uznania istnienia 
społeczeństwa pluralistycznego rodzi określone konsekwencje: 1) obowiązek 
poszanowania przez Kościół i państwo zjawiska pluralizmu Kościołów, tzn. istnienia – w 
tym samym społeczeństwie – innych Kościołów lub wspólnot religijnych; 2) rezygnację w 
przyszłości przez Kościół z przywilejów, z których korzystanie bądź samo posiadanie 
powodowałoby poczucie dyskryminacji po stronie innych Kościołów lub związków 
wyznaniowych [8, s. 115–117]; 3) konieczność układania relacji między Kościołem 
i państwem z poszanowaniem wolności religijnej, autonomii i niezależności między nimin 
oraz ich zdrowej współpracy na rzecz dobra człowieka i dobra wspólnego [18, s. 35]. 
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3. Zasada autonomii i niezależności Kościoła i państwa 
 
Według Soboru «Wspólnota polityczna i Kościół są, każde na własnym terenie, od 

siebie niezależne i autonomiczne. Jednak i wspólnota polityczna, i Kościół, choć z różnego 
tytułu, służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Służbę tę będą mogli 
pełnić dla dobra wszystkich tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową 
współpracę, uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu» (Gaudium et  spes 76). 

Poprzez «autonomię i niezależność» Sobór podkreślił wzajemny szacunek jednej 
instytucji wobec drugiej. Autonomia przysługuje Kościołowi znajdującemu się w granicach 
terytorium danego państwa. Państwo posiada autonomię w stosunku do Kościoła, ale to 
dziedziny działalności obydwu społeczności wyznaczają granice ich autonomii [11, s. 55]. 
W związku z tym Sobór dostrzegł konieczność rozgraniczenia kompetencji Kościoła i 
państwa. Kościół w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną i nie łączy 
się z żadnym systemem politycznym, ale jest znakiem i obroną transcendencji osoby 
ludzkiej (Gaudium et spes 76) oraz narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i 
jedności całego rodzaju ludzkiego (Lumen gentium 1). Podstawę odrębności obydwu 
społeczności stanowi misja Kościoła i aktualne problemy, które trzeba rozwiązywać. 

Państwo i Kościół istnieją dla dobra ludzi – państwo dla dobra swoich obywateli, a 
Kościół dla dobra wiernych. Kościół nie utożsamia się z państwem, a sprawy ziemskie 
przedstawia z punktu widzenia moralności. Rzeczami ziemskimi posługuje się na tyle, na 
ile wymaga tego realizacja Jego misji. Wspólnota polityczna także posiada swoją wartość 
oraz rządzi się swoimi prawami, które Kościół winien uszanować. Jej autonomia obejmuje 
różne formy działalności ludzkiej, które powinny być skierowane na dobro wspólne              
[7, s. 58–59]. Równocześnie zakłada ona niekompetencję państwa w sprawach reli-
gijnych. Państwo nie ma prawa ingerować w sprawy wiary, ani podejmować prób jej 
podporządkowania [5, s. 89]. Nie powinno mieć wpływu na organizację i działalność 
Kościoła. W ten sposób Kościół domaga się uznania swojej niezależności ze strony pań-
stwa. Kościół i państwo są to dwa odrębne porządki prawne, z których każdy jest 
autonomiczny i niezależny z racji swoich zadań, których nie wolno zamieniać. 

Obowiązek pochodzący z istotnych różnic między Kościołem a państwem i z 
konieczności pracy w tej samej przestrzeni i w tym samym czasie, dla tych samych ludzi, 
wyznacza relacje prawne między tymi instytucjami [24, s. 44 i 15, s. 1314]. Zasada 
wzajemnej autonomii i niezależności Kościoła i wspólnoty politycznej w swojej dziedzinie 
obejmuje płaszczyznę moralną i prawną. W tym aspekcie niezależność każdej z tych 
dwóch społeczności odmiennej natury utożsamiana jest z suwerennością [9, s. 121]. 
Suwerenność powinna być atrybutem każdego państwa. Potwierdzeniem tego jest 
zwyczaj międzynarodowy, który wyróżnia dwa typy suwerenności: doczesną i duchową. 
Pierwsza przysługuje państwom (narodom) i reprezentującym je organom władzy, druga 
– Kościołowi, reprezentowanemu przez Stolicę Apostolską [7, s. 72–73 i 9, s. 121]. 
Suwerenność ta stanowi podstawę podmiotowości publicznoprawnej Stolicy Apostolskiej 
w stosunkach międzynarodowych [12, s. 22 i  1, s. 152]. Dlatego też, zgodnie z zasadą 
autonomii i niezależności, każda z suwerennych wspólnot, zarówno Kościół, jak i 
państwo, powinny podejmować działania w ramach swoich kompetencji, tak, aby wnosiły 
wkład do wspólnego dobra poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. 

 
4. Zasada wolności religijnej 

 
Sobór Watykański II proklamował zasadę indywidualnej i społecznej wolności 

człowieka w sprawach religii (Dignitatis humanae 2). Prawo do wolności religijnej należy 
do katalogu podstawowych praw osoby ludzkiej. Podstawą poszanowania tego 
uprawnienia jest prawe sumienie, zaś źródłem – godność osoby ludzkiej (Pacem in terris 
14), która powinna być fundamentem każdego prawa [3, s. 241‒279]. Sobór opracował 
pojęcie wolności sumienia i religii oraz oświadczył, że osoba ludzka ma prawo do 
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wolności religijnej. Polega ona na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu 
ze strony jednostki, grup społecznych i władzy, aby nikt nie był zmuszany do 
postępowania przeciwnego swemu sumieniu i nie doznawał przeszkód działając zgodnie 
z nim, zarówno prywatnie, jak i publicznie oraz indywidualnie lub wspólnotowo. 

Zasada wolności religijnej przejawia się w dwóch wymiarach: indywidualnym i 
wspólnotowym. W pierwszym z nich, podmiotem wolności jest jednostka. Wolność ta 
stanowi podstawowe prawo człowieka do wolności sumienia i wyznania oraz do równego 
udziału w życiu publicznym bez względu na wyznanie. Wolność religijna w wymiarze 
wspólnotowym (społecznym), której podmiotem jest wspólnota ludzka (zbiorowość), 
odnosi się do zespołu uprawnień należnych wspólnotom religijnym, dzięki którym mogą 
one swobodnie spełniać swoje zadania [20, s. 203 i 19, s. 219]. Sobór domagał się, aby 
wolność religijna była przez wszystkich uznawana i respektowana, również w relacjach 
między Kościołem a państwem [5, s. 90], aby prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej 
było uwzględnione w prawnym porządku społecznym, aby stało się ono prawem 
państwowym. Dopiero, gdy zasada wolności religijnej stosowana jest w praktyce, 
wówczas Kościół zyskuje warunki prawne do realizowania zasady autonomii i 
niezależności Kościoła od państwa (Dignitatis humanae 2 i 13). Wolność religijna jest 
więc źródłem jego stosunków z państwami. Stanowi podstawowy warunek ich 
wzajemnych relacji opartych na współdziałaniu. Kościół chce swobody, a nie władzy 
bezpośredniej czy pośredniej nad społecznością polityczną. Jest to prawo elementarne, 
którego urzeczywistnianie jest jednym z podstawowych sprawdzianów ludzkości w 
każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku (Redemptor hominis 17). 
Władza państwowa, która dla siebie rezerwuje prawo do kierowania aktami religijnymi lub 
zabrania ich praktykowania, przekracza swoje kompetencje (Dignitatis humanae 3). 

 
5. Zasada współdziałania Kościoła i państwa 

 
Wśród podstawowych zasad, na jakich powinny być oparte relacje między 

państwem i Kościołem znajduje się również zasada współdziałania, a w pewnych 
sprawach także współpracy [13, s. 220 i 9, s. 124]. Punktem wyjścia do współdziałania 
jest podkreślenie służebnej roli państwa i Kościoła. Przedmiotem współdziałania jest 
dobro wspólne (bonum commune). Ono zaś jest poszanowaniem praw i obowiązków 
osoby ludzkiej (Pacem in terris 60). Obejmuje sumę warunków życia społecznego, dzięki 
którym człowiek może pełniej i szybciej osiągnąć własną doskonałość (Mater et Magistra 
58). Do stwarzania takich warunków są zobowiązane zarówno państwo, jak i Kościół, 
dlatego ich współdziałanie w urzeczywistnianiu tego dobra jest niezbędne [5, s. 93]. 
Prawne znaczenie dobra wspólnego sprowadza się do uznania go za taki porządek 
społeczny, który pozwala każdemu korzystać z praw i wolności wynikających z godności 
osoby ludzkiej. Realizacja dobra wspólnego urzeczywistnia się w perspektywie licznych 
form uspołecznienia. Ten pluralistyczny porządek rozpoczyna się od rodziny i poprzez 
różnorakie grupy sięga Kościoła i państwa [14, s. 53]. Dobro wspólne obecne jest więc 
we wszystkich przejawach życia społecznego i obejmuje trzy podstawowe komponenty: 
dobro człowieka, dobro rodziny i dobro narodu [9,  s. 127 i 22, s. 95–106]. 

Z racji, że państwo i Kościół powołane zostały do tego, aby służyć tym samym 
ludziom, powinny one ze sobą współpracować. Sobór Watykański II zalecił, aby 
wzajemne współdziałanie obydwu społeczności było zdrowe i uwzględniało okoliczności 
czasu i miejsca (Gaudium et spes 76). Forma i sposób, w jaki ma się ono dokonywać, nie 
zostały przez Vaticanum II bliżej zdefiniowane. Mają one uwzględniać i być odpowiednie 
do konkretnie istniejących warunków. Kwestię relacji i form współdziałania pozostawił 
nierozstrzygniętą [4, s. 255]. Kościół w sprawach doczesnych nie może dostarczać 
gotowych rozwiązań. Inne są systemy ustrojowe w różnych krajach, inny też jest w nich 
stosunek do religii i Kościoła. Dlatego żadna forma uspołecznienia nie jest kompetentna 
do przedstawienia światu gotowych rozwiązań w tej dziedzinie. Zmieniające się warunki i 
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systemy polityczne w państwach sprawiają, że jakakolwiek próba sporządzenia 
zamkniętego katalogu form współdziałania Kościoła i państwa, już na samym początku 
skazana byłaby na niepowodzenie. Istnieją sposoby tego współdziałania, ale mają one 
charakter umowny. W celu ich urzeczywistnienia, współdziałanie między państwem i 
Kościołem powinno być uzgodnione przez obydwie strony [13, s. 231–232]. Sobór, 
proklamując zasadę zdrowego współdziałania Kościoła i państwa na rzecz dobra 
wspólnego, nie wskazał sposobów i form jego realizacji, problematykę tę można wyjaśnić 
stosowaną praktyką. Uzgodnienie współdziałania Kościoła i państwa powinno zostać 
zagwarantowane przez kompetentne władze obydwu społeczności w drodze umowy, np. 
konkordatowej. Środkiem wiodącym do tego uzgodnienia powinien być dialog, 
zmierzający do porozumienia się stron, co do warunków współdziałania lub współpracy 
[10, s. 29]. Pozostawanie na płaszczyźnie dialogowej równości między partnerami jest 
uzasadnione tym, że druga strona nie zna autorytetu religijnego Kościoła i równocześnie 
ma poczucie, że przysługuje jej prawo do wolności religijnej. Kościół zaś uważa je za 
prawo przysługujące każdej osobie ludzkiej. Uznanie godności osoby ludzkiej i 
uszanowanie prawa człowieka do głoszenia swoich przekonań i do działania według 
własnego sumienia stanowią nieodzowny warunek nawiązania autentycznego dialogu. 
Kościół i państwo są równorzędnymi partnerami dialogu, którzy komunikują sobie swoje 
opinie w sprawach budzących obustronne zainteresowanie. 

 
Wnioski 

 
Powyższa analiza podstawowych zasad relacji Kościół-państwo pozwala na 

wyciągnięcie następujących wniosków: 
1. Społeczności: kościelna i państwowa pochodzą od Boga. 
2. Podstawę tych relacji stanowi nakaz Chrystusa: «oddajcie więc cezarowi to, co 

należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga» (Mt 12, 17). 
3. W historii stasunków między Kościołem i państwem istniały różne formy ich 

wzajemnego powiązania. 
4. Podstawy relacji Kościół-państwo wyznaczył Sobór Watykański II i uczynił 

przedmiotem społecznego nauczania. Są nimi zasady: uznania istnienia społeczeństwa 
pluralistycznego, wolności religijnej, autonomii i niezależności Kościoła od państwa oraz 
wzajemnego współdziałania między nimi. 
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The main directions of analysis of the causes of violent conflicts in the modern Arab world and the 
conditions of their solution 
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Актуальність теми зумовлена тим, що «Арабська весна» викликала цілу 

хвилю обговорень у світі. Минули роки, як Північну Африку q Близький Схід накрила 
хвиля політичних потрясінь масових протестів, а події, які відбулися, широко 
обговорюються й зараз у ЗМІ та залишаються актуальними й на сьогодні.   

Завданням публікації є охарактеризувати передумови «Арабської весни» та 
результати й наслідки масових протестів для арабських  країн. 

Результати дослідження. Під поняттям «Арабська весна» розуміють 
сукупність політичних радикальних змін, які відбулися  у низці країн Північної 
Африки (Магрибу) та Близького Сходу навесні 2011 р. Хвиля арабських революцій 
розпочалася з Тунісу, потім в Єгипті, пізніше спалахнула в  Ємені та Бахрейні. Не 
було жодної арабської країни, де б не відбувалися  акції протесту, які прокотилися 
майже синхронно. 

Події «Арабської весни» носили масовий характер та широку  базу протестів, 
які розпочиналися як революція. Головними  вимогами, які висувалися, мали 
соціально-економічний характер, насамперед зниження цін на продовольчі товари 
та створення нових робочих місць (у деяких країнах офіційний рівень безробіття 
складав 10 % переважно серед осіб працездатного населення віком до 30 років), 
боротьба з корупцією, подолання соціальної нерівності та житлової кризи. В Алжирі 
й Єгипті ці протести починалися як «хлібні бунти» після чергового підняття цін та 
товари першої необхідності. Найбільш псевдодемократичні й диктаторські режими 
не встояли перед натиском революційно налаштованих жителів.  

За відмови влади проводити реформи в таких країнах, як Туніс, Єгипет, Лівія, 
Ємен діюче керівництво було повалене. Монархію в Бахрейні врятували збройні 
сили Саудівської Аравії, ОАЕ, Оману, які втрутилися в критичний момент. Арабські 
монархії ще раз довели, що вони є реакційними силами Арабського Сходу. Окремим 
арабським режимам вдалося знайти опору в службах безпеки, каральних частинах, 
збройних силах. Тому революційні рухи в Лівії й Ємені носили затяжний характер, 
відрізнялися великим кровопролиттям.  

Другою причиною було те, що у свідомості представників арабського світу 
закладено думку про те, що влада повинна зосереджуватися лише в руках  
нащадків пророка Мухамеда, тому усі світські диктатори в очах народу вважалися 
недостойними посади глав держав [1]. Значний вплив на хід  «Арабської весни» мав 
і Західний світ. США та Європа активно займаються перерозподілом впливу в 
ісламському світі. Захід намагається контролювати цей регіон із часів війни в Іраку й 
почав активно збільшувати контроль цін на нафту.  

В усіх арабських країнах, де відбулися революції, до влади прийшли ісламісти. 
В Тунісі вони зайняли 40 % місць у парламенті. В Єгипті на парламентських виборах 
перемогли «Брати мусульмани», а згодом їх представник став президентом Єгипту. 
Король Марокко змушений був піти на поступки, проголосивши конституційну 
монархію та звільнив політв'язнів-ісламістів. Революція в Бахрейні була придушена 
за допомогою Саудівської Аравії та ОАЕ. 

Зміна президентів в Тунісі та Єгипті не призвела до кардинальних змін 
суспільно-політичного ладу. Експерти вважать, що у разі затягування політичної 
кризи та збройного протистояння в Лівії не уникнути повторного військового 
втручання Заходу у внутрішні справи країни [2].  
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В Кувейті, Йорданії, Омані й Алжирі лідери цих арабських країн розпочали 

масштабні реформи в усіх сферах суспільного життя, проте змін правлячих режимів 

у цих країнах не відбулось. У Саудівській Аравії та Бахрейні протести були 

подавлені [3] . Президент Ємену погодився віддати владу в обмін на особисту 

недоторканість. Особливо посилились позиції радикальних ісламістських організацій 

в Єгипті, Сирії, Лівії та Ємені. Серед країн, яких торкнулася «Арабська весна», 

найбільше постраждала Сирія. Конфлікт у країні вийшов вже далеко за рамки 

громадянської війни, після того як вона перетворилася на майданчик протистояння 

світових і регіональних сил від Ірану, Туреччини, Саудівської Аравії й Катару до 

постійних членів Ради Безпеки ООН ‒ Росії та США. Особливу загрозу становить 

становлення терористичного псевдохаліфату «Ісламська держава» (ІГІЛ), який взяв 

під свій контроль значні території Сирії та Іраку. 30 вересня 2015 р. Росія почала 

повномасштабну повітряну операцію на прохання президента Башара Асада з 

використанням новітніх зразків озброєнь, включаючи підводний човен «Ростов-на-

Дону» й крилаті ракети «Калібр». Заявленою метою операції є боротьба з ІГІЛ, тоді 

як США, Туреччина, Саудівська Аравія й Катар звинувачують Росію в нанесенні 

ударів по позиціях помірної опозиції. 

Порівняно з іншими охопленими масовими протестами країнами, Туніс й 

Єгипет вийшли з мінімальними втратами з подій «Арабської весни». Цьому сприяли 

розвинені інститути держави, які виявилися здатними функціонувати самостійно, без 

прив'язки до конкретного правителя або режиму, відсутність розколу суспільства за 

релігійною ознакою й, головне, позиція збройних сил, які говорили про себе як про 

патріотичну силу поза політичними режимів. 

 «Арабська весна» стала найсильнішим каталізатором різних ідейно-

політичних катаклізмів і сприяла перенесенню вістря зіткнення різних поглядів 

усередину арабського світу. Фактори, які сприяють розвитку громадянського 

протистояння в кожній країні різні, але внутрішній ідейний розкол лежить саме між 

ісламістами та їхніми противниками. Ситуація в Ємені, яка загострилася влітку          

2014 р. й носила суто політичний характер, після початку авіаударів аравійської 

коаліції набула характеру релігійного протистояння шиїтів-хуситів, підтриманих 

Іраном, і так званих «народних збройних загонів», які при повній фінансовій і 

військовій підтримці Саудівської Аравії будуть неминуче стояти на стороні 

ісламістського антишіїтського фронту [5]. Те, що єменський Аль-Каїда намагається 

взяти під свій контроль східні провінції Шабва й Хадрамаут, є явним показником 

того, що подальший розвиток подій в Ємені буде йти за сирійськім сценарієм, де 

ісламісти воюють проти режиму Башара Асада. 

Отже,  ситуація на Близькому Сході залежатиме не лише від здатності країн 

регіону стабілізувати політичну ситуацію, а й від подальшого перерозподілу сфер 

геополітичного впливу найбільш зацікавлених у ресурсах регіону суб'єктів 

міжнародних відносин. Поява на політичній арені значної кількості опозиційних сил, 

що націоналістично налаштовані, свідчить про подальше загострення 

внутрішньополітичної ситуації в країнах регіону; ймовірне загострення міжкланової 

боротьби за владу та можливу втрату державного контролю за експортом сировини, 

що неминуче призведе до повторного військового втручання Заходу з метою 

стабілізації ситуації та отримання тотального контролю над нафтою у просторі 

Північної Африки та Близького Сходу. Проте в такій ситуації США та країнам 

Західної Європи доведеться рахуватись із оновленими близькосхідними стратегіями 

Росії та Китаю та інтересами такого військово-стратегічного тандему, як Туреччина–

Іран. Ефективна діяльність ситуаційного військово-стратегічного альянсу між 
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Туреччиною та Іраном у перспективі може призвести до створення нового центру 

регіонального тяжіння, відкритого для інших мусульманських країн. Ідею 

формування такого альянсу, як спроби реалізації турецького проекту створення 

євразійського співтовариства, відкрито підтримують країни Європейського Союзу, 

які вважають, що повномасштабне включення Туреччини в процеси регіональної 

інтеграції на Близькому Сході повністю знівелює її прагнення здобути членство в 

ЄС. Проте при цьому Брюссель не замислюється, що в основу цього угруповання 

буде закладено військово-стратегічну складову, а не економічну, а країнами ядра 

виступатимуть Туреччина та Іран, що в майбутньому може призвести до зміцнення 

позицій Близького Сходу як окремого регіонального комплексу безпеки, що тяжіє до 

гомогенності, та в результаті до закріплення чітких зон геополітичної 

відповідальності та контролю за енергоресурсами.  

Деякі науковці називають «Арабську весну» «Арабською зимою». Ця точка зору 

може бути спричинена тим, що соціальні хвилювання типу «Арабської весни» не є 

миттєвим подією. Незважаючи на те, що «Арабська весна» почалася не за 

політичною програмою, завжди мали місце законні соціальні вимоги. Це постійні 

вимоги. Нездатність урядів задовольнити ці вимоги викликають новий опір народу. 

Таким чином буде правильніше назвати «Арабську весну» відкритим процесом, а не 

миттєвими соціальними заворушеннями. 

Українська держава зацікавлена у забезпеченні стабільності на Близькому 

Сході та Північній Африці. Підвищений інтерес України зумовлений проблемою 

визначення місця України в близькосхідних регіональних процесах, а також 

потребою у забезпеченні реалізації її геополітичних, геоекономічних й енергетичних 

інтересів [4] .  

Основним завданням близькосхідної стратегії України залишається пошук 

нових форматів відносин із ключовими країнами регіону: Туреччиною, Іраном та 

Ізраїлем. Вважаємо, що участь України у посткризових заходах світового 

співтовариства, спрямованих на стабілізацію політичної ситуації в країнах 

Арабського світу, сприятиме підвищенню її іміджу не лише в регіоні, а й у світі 

загалом.  
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Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою обізнаністю про 

сучасний стан діяльності Комуністичних партій у США й Канаді. Головною метою 
цих партій була й залишається «підтримка робітничого класу». Після розпаду СРСР 
вони позбулися вагомої матеріальної підтримки, втратили попередній політичний 
статус і опинилися перед загрозою припинення свого існування.  

Мета дослідження – проаналізувати особливості діяльності КП США й КП 
Канади на сучасному етапі, завдання – з’ясувати участь цих партій у виборах різних 
рівнів, підтримку ними кандидатів на президентських виборах, а також їх міжнародну 
діяльність.  

Виклад основного матеріалу. Комуністична партія США виникла в 1919 р. в 
результаті об'єднання комуністичних груп Чарльза Рутенберга й Джона Ріда. 
Зазнаючи утисків із боку влади у той час, її торкнулася перша хвиля боротьби з 
«червоною загрозою». У першій половині XX ст. вона була найбільшою й 
найвпливовішою партією комуністичного спрямування у США, відігравала важливу 
роль у робітничому русі 1920–1940-х рр. Пік популярності партія переживала у   
1939 р., коли її чисельність становила 100 тис. осіб. Від 40 до 50 % членів партії, її 
керівників становили євреї (в основному іммігранти зі Східної Європи) [4].  

У Статуті партії записано: «Робітники усього світу прагнуть до життя без війни, 
експлуатації, нерівності й бідності… Комуністична партія США присвячена боротьбі 
за соціалізм у цій країні. Цей документ – програма нашої Партії, твердження наших 
цілей і завдань, а також керівництво до дії на шляху до Соціалістичних Сполучених 
Штатів Америки» [3].  
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Таблиця 1  
Характерні особливості діяльності  

Комуністичних партій США та Канади* 
 

Характеристика 
Комуністична партія 

США 
Комуністична партія 

Канади 

Назва 

1921 р. – Робітнича партія 
США.  
Із 1929 р. – Комуністична 
партія США 

1921 р. – Робітнича партія Канади; 
1943–1959 р. – Робітнича прогресивна 
партія;  
із 1959 р. – сучасна назва 

Дата заснування 
31 серпня 1919 р.,  

Нью-Йорк 
29 травня 1921 р.,  

Торонто 

Ідеологія 
марксизм,  

поміркований соціалізм 
марксизм-ленінізм, комунізм 

Програма 19 травня 2006 р. Лютий 2001 р. 

Голова 
Із червня 2014 р. – Джон 
Бачтелл (1956 р. н.) – 
генеральний секретар  

Із лютого 2016 р. – Елізабер Ровлей 
(1949 р. н.), громадський діяч, активіст, 
перша жінка – лідер КП Канади 

Відомі 
представники 

Генеральний секретар КП 
США Гес Холл.  
Висувався на пост 
президента США у 1972, 
1976, 1980, 1984 рр.  
Нагороди СРСР: Орден 
Леніна (1977 р.), Орден 
Дружби народів (1975 р.) 

Тім Бак – засновник КП Канади. 
Нагороди СРСР: Орден Жовтневої 
революції (1971 р.).  
У 1935‒1943 рр. – член Виконавчого 
комітету Комінтерну 

Кількість  
членів партії 

2000 
(2012 р. [3]) 

більше 3000 
(зі слів Мігеля Фігероа, 2004 р.[2]) 

Періодичні 
видання 

Газета-тижневик «Робітничий 
світ»(1924 р.), 
із 2010 р. публікується лише 
в Інтернеті  

Газета-тижневик «Голос людей» (1993 
р.); журнал «Іскра!» (1999 р.), 2 рази в 
рік 

Кандидати на 
виборах до 

органів влади 

Із середини 1980-х рр.  
не висуває кандидатів на 
пост президента США й не 
має представників в органах 
влади країни 

Кількість кандидатів на федеральних 
парламентських виборах: 

2000 р. – 52 = 0,07 %; 
2004 р. – 35 = 0,02 %; 
2006 р. – 21 = 0,03 %; 
2008 р. – 24 = 0,03 %; 
2011 р. – 20 = 0,03 %; 
2015 р. – 26 = 0,02 % 
У середньому кандидати набрали не 
більше 0,04 % голосів виборців. 

Фінансування 
Офіційно заявлено, що не мають спонсорів,  

існують на пожертви приватних осіб 
* Складено авторами за: [2; 3; 5].  

 
На сучасному етапі КП США не бере участі в жодних виборах у країні (табл. 1). 

Востаннє кандидатом, який висувався на пост президента США від КП, був Г. Холл, 
який набрав 0,04 % голосів виборців.  

На офіційному сайті партії зазначено, що КП лише частково підтримує 
кандидатів від інших партій, адже вони негативно ставляться до соціалізму. 
Проаналізувавши політичну діяльність та передвиборчі програми кандидатів на пост 
президента країни, Компартія закликала громадян голосувати за таких із них               
(табл. 2).  

Важливими критеріями підтримки КП кандидатів на президентський пост є:  
‒ збільшення соціального забезпечення; 
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‒ приналежність до робітничого класу, відсутність зв’язків з олігархами; 
‒ підтримка профспілок;  
‒ захист прав ЛГБТ-спільнот;  
‒ неагресивна зовнішня політика, виключення війни як засобу її здійснення.  

 
Таблиця 2  

Підтримка КП США кандидатів на президентських виборах* 
 

Рік Кандидат Аргументи підтримки 

2000 Альберт Ґор 
Програма Дж. Буша передбачала скорочення 
фінансування державних програм, соціального захисту, 
обмеження громадянських свобод  

2004 Джон Керрі 
Благодійна діяльність Дж. Керрі; виступав проти 
збройних методів розв’язання конфліктів; підтримував 
права ЛГБТ-спільнот. 

2008,  
2012 

Барак Обама 

Підтримка реформ Б. Обами; виступав за збільшення 
фінансування соціальних програм; підтримка екологічної 
політики кандидата – «новий зелений комунізм»; 
нормалізація відносин із Кубою.  

2016 Гілларі Клінтон 

Г. Клінтон продовжить передбачувану зовнішню політику 
Б. Обами.  
Радники Д. Трампа – це «еклектичне зібрання правих, 
диваків і екстремістів». Зовнішня політика Д. Трампа 
може призвести до «ядерної війни».  

* Складено за: [3]. 

 
Шукаючи можливості збільшити електоральну підтримку, у програмі партії 

наголошено на захисті прав сексуальних меншин – «представники ЛГБТ-спільноти 
піддаються дискримінації й часто стають жертвами злочинів на ґрунті ненависті» [3]. 
ЛГБТ-організації вони вважають прогресивними силами, союзницька роль яких 
постійно зростає. Тут конкурентами комуністів виступають ультраправі партії, які 
використовують гомофобію й нападки на геїв, намагаючись таким чином отримати 
союзників серед робітничого класу та інших соціальних прошарків.  

Комуністична партія Канади заснована майже одночасно з КП США, у 1921 р. 
Спочатку існувала під назвою «Робітнича партія Канади». У 1931–1936,                       
1940–1943 рр. в умовах антикомуністичних законів країни перебувала на 
нелегальному становищі. У 1992 р., після розпаду СРСР, генеральний секретар КП 
Канади Джордж Хьюісон здійснив спробу реформувати партію в Соціалістичну. Це 
викликало спротив більшості членів партії. Для вирішення конфлікту було 
організовано конференцію, на якій генеральному секретарю висловили недовіру. 
Комуністична партія продовжила свою діяльність на чолі з Мігелем Фігероа [1].  

У нинішньому парламенті Канади КП не представлена. Востаннє її кандидат – 
Фред Роуз, був обраний ще у 1943 р. Після обвинувачення у шпигунстві на користь 
СРСР, він був позбавлений мандату. На виборах 2011 р. до парламенту від 
лівоцентристської «Нової демократичної партії» був обраний Матьє Равіно, раніше 
пов'язаний із Комуністичною партією. КП Канади висуває мінімум по одному 
кандидату у різних виборчих округах, проте жоден із них не набирає необхідної 
кількості голосів виборців. Наприклад, колишній лідер партії, М. Фігероа на 
федеральних парламентських виборах 2011 р. був кандидатом від одного з округів 
м. Торонто й набрав 0,53 % або 261 голос. Нинішній лідер Елізабет Ровлей 
балотувалась від виборчого округу м. Онтаріо й отримала 102 голоси [5]. Це 
свідчить про дефіцит кадрів і людського потенціалу, адже КП висуває у кандидати 
маловідомих студентів, робітників, спортсменів, за яких голосують переважно члени 
партії та їх родини.  
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Одним із критеріїв оцінки діяльності партії є наповненість її інформаційних 
джерел. Щодо КП США, то їх надзвичайно мало. Так, тижневик «Робітничий світ» 
через недостатнє фінансування припинили друкувати у 2010 р., він існує лише в 
мережі Інтернет. Офіційний сайт партії у вкрай занедбаному стані. Загалом, 
матеріали у ньому публікують рідко, їх назви не відображають змісту, немає 
постійних авторів, розглянуті події не є суспільно важливими. Не спостерігаємо 
активності відвідувачів і на офіційних сторінках партії та її членів у соціальних 
мережах [3].  

Краще становище із засобами масової комунікації у КП Канади. Постійно 
виходить тижневик «Голос людей», періодично видають теоретичний журнал 
«Іскра». Активність на офіційних сторінках членів партії у Faceboock набагато вища, 
порівняно з КП США. На нашу думку, це результат дещо кращої інтегрованості 
партії у канадське суспільство [2]. Також за підтримки КП Канади діє «Молода 
комуністична ліга» – своєрідна школа-рух для молоді, створена у 1994 р. Її 
випускники – потенційні кандидати в депутати на федеральних виборах.  

Партії цих країн не ініціюють масштабних політичних акцій. Так, протягом 
2014‒2015 рр. КПК підтримала 160 протестних акцій по всій країні проти поправок 
до законодавства Канади; 19 березня 2016 р. – долучилася до мітингу проти 
військового втручання Канади в події в Сирії та Іраку; щорічно бере участь у 
літньому «Святі Рівності» ЛГБТ-спільнот [2]. Під час президентства Б. Обами                 
КП США організувала мітинги в деяких штатах країни з гаслами «Новий зелений 
комунізм», «Людина й природа – понад усе». Партія також активно приєднується до 
акцій профспілок, ЛГБТ-спільнот. Серед них: протести проти обрання президентом 
Д. Трампа (Нью-Йорк, 26 вересня 2016 р.) з гаслом «Анти-Трамп»; участь у марші 
«Трансгендерна рівність» (штат Кентуккі, 12 серпня 2016 р.) [3].  

У статті «Зупиніть кривавий наступ Києва проти мирних жителів!» від 9 червня 
2014 р. Центральний виконавчий комітет Компартії Канади так оцінив ситуацію в 
нашій країні: «Конфлікт в Україні походить від неконституційного захоплення влади, 
який витіснив попередню. Криза була прискорена організованою кампанією правої 
опозиції та неофашистських сил всередині України за потужної фінансової 
підтримки й керівництва з боку Вашингтона та інших західних імперіалістичних 
держав із метою повалити уряд президента В. Януковича й захопити владу». 
Стверджується, що в кінцевому результаті «повне домінування в Україні західних 
імперіалістичних центрів призведе до ослаблення РФ в економічному, політичному 
плані та дасть США й НАТО ще одну тверду точку опори вздовж кордонів Росії, 
зменшення її стратегічного оточення» [2]. Ця риторика нагадує нам класичну 
радянську пропаганду та свідчить про використання КПК у сучасній «гібридній» війні 
президента РФ В. Путіна.  

Щодо цієї заяви, то ми не знайшли інформаційних матеріалів про двосторонню 
співпрацю Комуністичної партії РФ Г. Зюганова з комуністичними партіями цих країн. 
Взагалі, міжнародна діяльність комуністів Канади й США розвинена слабо. Їх 
представники відвідують щорічну «Міжнародну нараду комуністичних і робітничих 
партій». У нараді, яка відбулася 30 жовтня 2015 р. в м. Істамбул (Туреччина) під 
гаслом «Посилити боротьбу робітничого класу проти капіталістичної експлуатації, 
імперіалістичних воєн і фашизму. Звільнення, за соціалізм», від КП Канади брав 
участь М. Фігероа – генеральний секретар партії у 1992–2015 рр. У роботі XIV з’їзду 
цієї організації (2012 р.) КП США представляв Сем Увебб [6]. На сайті МНКРП 
відсутня інформація про делегації КП США і Канади на цьогорічній нараді                   
28–30 жовтня у Ханої (В’єтнам).  

Висновки. Комуністичні партії США й Канади не мають впливу на суспільно-
політичне життя своїх країн. Серед причин виділимо такі: загальне негативне 
ставленням громадськості до них; репресії щодо членів партії; втрата джерел 
фінансування й послаблення інтернаціональних зв’язків після розпаду СРСР; 
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відсутність власних видань. На сучасному етапі діяльність Комуністичних партій США 
та Канади перебуває у занепаді. Шукаючи прихильників серед ЛГБТ-спільнот, вони 
втрачають шанси на продовження контактів із представниками закордонних партій 
лівого спрямування. Комуністичні партії цих країн, особливо КП США, поступово 
перетворюються на громадські організації, філії профспілок, робітничих рухів. 
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змагання – Євро-ігри (англ. Eurogames), Гей-ігри (англ. Gay Games) – аналог 
Олімпійських ігор. Зауважимо, у Києві популярний такий жарт: Арку Дружби народів 
треба розфарбувати й віддати її у користування ЛГБТ-спільноті. Зважаючи на такі 
суспільні настрої, керівництву України, яка за даними 2015 р., опинилася серед 
шести країн із найнижчим рівнем дотримання прав ЛГБТ-спільноти в Європі, 
необхідно врахувати це при поданні заявки на право приймати міжнародні змагання, 
Олімпійські ігри.  

Мета дослідження – проаналізувати роль і значення підготовки та проведення 
Олімпійських ігор сучасності в просуванні толерантності у суспільстві щодо ЛГБТ-
спільнот. Завдання – з’ясувати особливості участі представників ЛГБТ-спільнот в 
Олімпійських іграх, простежити вплив секс-меншин на підготовку й проведення 
спортивних Олімпіад у країнах світу в контексті захисту їх прав, зміни державної 
політики у цій сфері.  

Виклад основного матеріалу. Спортсмени нетрадиційної орієнтації завжди 
виступали на Олімпійських іграх. За оцінкою Тоні Скальфам-Білтона, з 1928 р. в 
Олімпійських іграх брали участь 250 ЛГБТ-спортсменів [9]. Відкриті спортсмени-геї 
не брали участі в Іграх до 1988 р. Американець Роберт Довер зробив камінг-аут – 
зізнання у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації під час Ігор у Сеулі. Його 
партнер Роберт Росс теж займався кінним спортом. Натомість, на Олімпійських 
іграх сучасності спортсмени все частіше ідентифікують себе як представники 
нетрадиційної орієнтації. Тому підготовка й проведення Олімпіад охоплює різні 
аспекти, пов’язані із захистом і дотриманням прав ЛГБТ-спільнот. Окреслимо окремі 
з них.  

1. Починаючи із Зимової Олімпіади 2010 р. у Ванкувері, на кожній наступній 
відкривають Дім Гордості (англ. Pride House). Це культурний дім у столиці 
Олімпійських ігор, створений на зразок Національного дому олімпійських команд, 
для гомосексуалів і лесбіянок, які беруть участь у змаганнях, запрошених гостей, 
місце для зустрічей, прес-конференцій. Мета Прайд-хаусу – поширення цінностей 
різноманіття, боротьба з дискримінацією й гомофобією у спорті. Олімпійськими 
«послами» тут були відкриті спортсмени-гомосексуали. Відкриття Дому у Ванкувері 
відбулось в умовах дозволу у Канаді одностатевих шлюбів і зрівняння у правах 
представників ЛГБТ та звичайних громадян.  

2. Міжнародний олімпійський комітет уключив до фундаментальних принципів 
Олімпійської хартії заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації            
(2014 р.). Відтоді олімпійські та професійні спортсмени беруть активну участь у 
кампанії «Принцип 6». Це шостий принцип Олімпійської хартії, в якому зазначено, 
що будь-яка форма дискримінації несумісна з олімпійським рухом. «Принцип 6» 
передбачає можливість спортсменам і вболівальникам висловитися проти цього 
насилля та дискримінації до і під час Олімпіади, не порушуючи закони країни-
господаря й олімпійську заборону на політичні виступи [6]. Наприклад, прибутки від 
продажу речей лінії одягу «Принцип 6» були спрямовані на підтримку кампанії та 
ЛГБТ- спільноти у Росії.  

3. Спостерігаємо стійку тенденцію: все частіше відомі спортсмени напередодні 
або під час змагань відкрито заявляють про приналежність до ЛГБТ-спільноти. Так, 
на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро кількість таких спортсменів перевищила заявки 
деяких національних збірних, серед яких Естонія й Монголія (42 людини) (табл. 1). 
Сайт Outsports підрахував – 40 % ЛГБТ-спортсменів зайняли призові місця на 
Олімпійських іграх у Лондоні, а якби «збірна» ЛГБТ-спортсменів на Олімпіаді в Ріо 
виступала окремо, то за чисельністю учасників команди зайняли б 61 місце із               
207 [7]. Також на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні прапороносцем 
Тонга був плавець Аміні Фонуа – відкритий гей, на XV літніх Параолімпійських іграх 
у Ріо прапор команди Великобританії ніс Лі Пірсон – спортсмен-гей, десятиразовий 
золотий медаліст у кінному спорті.  
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Таблиця 1 
ЛГБТ-належність спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх* 

 

Рік, місто Кількість осіб 

2008, Пекін 11 

2012, Лондон 23 

2016, 
Ріо-де-Жанейро 

48 спортсменів (із них 11 – чоловіки) й 3 тренери 

Країна Кількість осіб 

Великобританія, США по 8 

Голландія  5+2** 

Бразилія  4+1 

Швеція  4 

Канада  3+1 

Нова Зеландія, Франція, Німеччина, ПАР по 2 

Індія, Тонга, Австралія, Фінляндія по 1 
** +1 – кількість спортсменів, які заявили про це на Олімпіаді.  
* Складено за: [1].  

 
Спортсмени відкрито заявляють про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію 

переважно після закінчення спортивної кар’єри. Причиною цього, за словами 
півзахисника збірної США Р. Роджерса є те, що «якби всі знали, що я гей – я ніколи 
не став би професійним футболістом». Першою зі світових «зірок» спорту зробила 
камінг-аут – зізналась у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації у 1981 р., 
легендарна чехословацька тенісистка Мартіна Навратілова. У 2014 р. на головному 
корті Відкритого чемпіонату США, після півфіналу у чоловічому одиночному розряді, 
перед телекамерами вона зробила пропозицію своїй коханій. Після весілля вона 
закликала всіх спортсменів-гомосексуалістів перестати приховувати свою 
орієнтацію. Перша ракетка світу створила фонд допомоги лесбіянкам «Rainbow» 
(англ. райдуга), стала активним борцем за дотримання й захист прав секс-меншин. 
Нині М. Навратілова звинувачує МОК за ігнорування дотримання прав сексуальних 
меншин, ФІФА – за рішення провести Чемпіонат світу з футболу 2022 р. в Катарі, де 
геї підпадають кримінальному переслідуванню.  

4. Міжнародні спонсори проведення Олімпійських ігор мають «позитивне 
досьє» щодо підтримки й захисту прав ЛГБТ-спільнот. Компанія «Coca-Cola» надає 
соціальні пільги одностатевим партнерам своїх співробітників, які працюють у 
компанії в США. Виробник спортивного спорядження компанія «Nike» розірвала 
контракт (лютий 2016 р.) з відомим боксером Мєнні Паккьяо після того, як він у майці 
«Nike» в інтерв’ю на філіппінському телебаченню негативно висловився про гей-
пари [8]. Місцева організація із захисту прав геїв закликала виборців не голосувати 
за боксера на виборах до сенату Філіппін.  

Керівництво спортивних організацій уважно стежить за дотриманням 
толерантності у висловлюваннях спортсменів. Так, МОК розглядав питання про 
позбавлення російської легкоатлетки О. Ісинбаєвої статусу посла Юнацьких 
Олімпійських ігор 2014 р. (Нанкін, КНР) через її висловлювання, в якому вона 
засудила «райдужний манікюр» шведських легкоатлеток.  

5. Ставлення громадськості до секс-меншин залежить від особливостей 
національного законодавства країни. Наприклад, у Франції, Данії, Норвегії 
переможців ЛБГТ-ігор вшановують як олімпійських чемпіонів – запрошують до 
королівських резиденцій, вручають пам’ятні знаки й сертифікати, високопосадовці 
держави особисто патронують ці рухи (ФРН, Фінляндія, Ісландія). 14 лютого 2008 р., 
напередодні Олімпіади в Пекіні, почав діяти ЛГБТ-центр.  

Велика кількість «нетрадиційних» спортсменів на Олімпіаді-2016 в Ріо була 
зумовлена й тим, у Бразилії одностатеві шлюби дозволені з 2003 р. Вперше в історії 
Олімпіад у Ріо-де-Жанейро 2016 р.:  
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‒ були допущені спортсмени-транссексуали, яких перед змаганнями не 
зобов’язали провести хірургічне втручання;  

‒ брала участь нетрадиційна сімейна пара Кейт і Хелен Річардсон-Уолш;  
‒ ця сімейна пара здобула золоті медалі у складі жіночої збірної 

Великобританії з хокею на траві;  
‒ гомогенні спортсмени публічно освідчились у коханні своїм обранцям, 

просили руки й серця.  
6. Ухвалення (червень 2013 р.) владою Російської Федерації закону «Про 

захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку» (заборона 
пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей – Кулик С.), призвело 
до низки інцидентів, затримання іноземців та викликало негативну реакцію серед 
представників секс-меншин, громадськості.  

Через утиски прав гомосексуалів у Росії світова громадськість підтримала їх на 
політичному рівні. Британська організація «Equality for All» в петиції на ім’я 
президента МОК Ж. Рогге закликала до бойкоту Олімпійських ігор 2014 р. в Сочі й 
перенесення їх до Ванкувера (Канада), США чи Норвегії. Ідею бойкоту підтримала 
міністр юстиції ФРН С. Лойтхойзер-Шнарренбергер. Уряд Великобританії додатково 
профінансував організації, що виступили на захист прав геїв під час Олімпійських 
ігор у Сочі, а британський актор, письменник, відкритий гей Стівен Фрай, у листі 
прем’єр-міністру Д. Кемерону і МОК, становище геїв у РФ порівняв зі становищем 
євреїв у фашистській Німеччині [5]. Політичне керівництво Литви, ФРН, Бельгії та 
інших держав відмовилось від візиту на Олімпіаду через порушення прав людини, 
«антигейські» закони у РФ. За настійливою рекомендацією Президент США                     
Б. Обами до складу американської делегації на Ігри включили атлетів, які не 
приховують свою сексуальну орієнтацію. НОК Швеції вважав підтримку ЛГБТ-
спільноти на Олімпіаді політичною символікою, тому заборонив своїм спортсменам 
влаштовувати акції на їх підтримку. Позиція членів МОК теж не була однозначною, 
наприклад, Хуан Антоніо Самаранч-молодший заявив, що «всі спроби зіграти на 
російському законі про заборону гей-пропаганди – це політичні інтриги».  

Зважаючи на міжнародний резонанс щодо дотримання прав людини у РФ, 
Міністерство юстиції країни у 2011 р. зареєструвало некомерційну організацію 
«Федерація ЛГБТ-спорту Росії». Пізніше уряд РФ був змушений прийняти рішення, 
що норми федерального закону про заборону гей-пропаганди не будуть поширені 
на учасників та гостей Олімпіади, а президент РФ В. Путін особисто запевнив у 
цьому президента МОК Т. Баха, керівників держав. У часовому проміжку між 
традиційною Олімпіадою й Паралімпіадою, у Москві 28 лютого – 2 березня 2014 р. 
відбулися Перші Відкриті ЛГБТ-ігри, що пройшли у «секретному місці». Участь у них 
брали 330 осіб із 11 країн [4]. Медалі переможцям вручала міністр спорту 
Нідерландів Едіт Схіпперс. З ініціативи посла цієї країни делегація Ігор із регіонів РФ 
була запрошена на обід у його резиденцію. Завершилися Гей-ігри товариським 
матчем із баскетболу між командою дипломатичних представництв різних країн у 
Москві й збірною «Федерації ЛГБТ-спорту Росії», ініційований посольством США [2].  

Таким чином, проведення Олімпійських Ігор змушує країну-господаря, 
конкретизувати й, як правило, пом’якшити національне законодавство щодо ЛГБТ-
спільнот. Попри це, міністерство юстиції РФ не дозволило відкрити Дім Гордості у 
Сочі, а заклик Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до припинення 
дискримінації секс-меншин напередодні відкриття Олімпіади, російська влада 
сприйняла негативно. Таким чином, влада, спортивні функціонери РФ виявилися не 
готовими до дискусії про права ЛГБТ-спортсменів у Сочі, що загрожувало бойкотом 
Олімпіади-2014.  

7. Звичною практикою стало проведення ЛБГТ-спільнотами активної 
інформаційної кампанії напередодні й під час міжнародних змагань. Вони 
закликають спортсменів-учасників висловити підтримку (наприклад, на Чемпіонаті 

http://ipress.ua/news/u_rosii_shtrafuvatymut_za_propagandu_sered_ditey_netradytsiynogo_seksu_22520.html
http://ipress.ua/news/u_rosii_shtrafuvatymut_za_propagandu_sered_ditey_netradytsiynogo_seksu_22520.html
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світу з легкої атлетики (Москва, серпень 2013 р.), шведська стрибунка у висоту 
Емма Грін Трегаро й бігунка Моа Хельмер виступили з фарбованими у райдужні 
кольори нігтями); проводять гей-паради, інколи навіть у день відкриття Ігор, 
направляють делегації правозахисних організацій, щоб підтримати спортсменів 
нетрадиційної сексуальної орієнтації. Борці за права секс-меншин влаштовують 
акції протесту перед посольствами країн, де діють гомофонні, на їх думку, закони, 
апелюють до офіційних спонсорів Олімпіади – McDonald's, Coca-Cola, Samsung, 
Visa, щоб вони виступили проти суперечливих законів країн.  

8. Представники Союзу спортсменів, що бореться за рівність у спорті для 
ЛГБТ-спільноти, досягли від МОК включення у контракт із містом, що прийматиме 
зимові Олімпійські Ігри-2022, пункту про недопущення будь-якої дискримінації, у 
тому числі за ознаками сексуальної орієнтації. Професійні спортсмени у листі           
(2015 р.) закликали президента МОК Т. Баха вплинути на керівництво Казахстану – 
держави-кандидата на проведення зимових Олімпійських ігор-2022, щоб змусити 
його відкликати законопроект про заборону «пропаганди нетрадиційної сексуальної 
орієнтації» [3].  

Висновки. Про спортсменів – представників ЛГБТ-спільноти серед 
олімпійських чемпіонів і видатних спортсменів світ дізнався у кінці минулого 
століття. Права ЛГБТ-товариства розглядаються в контексті дотримання прав 
людини. Створення й функціонування Дому гордості на Олімпійських іграх стало 
прийнятою нормою в усьому світі. На нашу думку, Олімпіади привертають увагу до 
проблем секс-меншин у конкретній країні й частково сприяють їх розв’язанню. З 
однієї сторони, це приводить до розширення, пом’якшення законодавства у цій 
сфері, а, з іншої – сприяє модернізації, посиленню внутрішньої й міжнародної 
політичної суб’єктності спорту.  
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Розглядається поняття екологічних інновацій, процеси, критерії та причини гальмування 

інноваційної системи в межах екологізації.  Аналізується  розвиток екологічного ринку в межах 
Європейського Союзу, зазначаються пріоритетні напрямки розвитку ринку еко-інновацій.  

Ключові слова: інновації, екологічні інновації, ринок еко-інновацій. 
 
Skorokhod I. S., Povaliy I. A. The Features of Innovative Greening Development of the 

Region in Terms of European Integration. In the paper the concept of environmental 
innovations, processes, criteria and causes of inhibition of innovation system formation within 
greening is covered. The paper analyzes the development of environmental market in the 
European Union, indicates priority areas of the eco-innovation development markets. 

Key words: innovation, environmental innovation, eco-innovation markets. 

 
Аналіз досліджень цієї проблеми показує, що питання забезпечення 

регіональної екологічної безпеки та запровадження екологічних інновацій 
представлені в працях таких вітчизняних науковців, як І. К. Бистряков, О. О. Веклич, 
Л. С. Гринів, Н. А. Мікула, С. К. Харічков, М. А. Хвесик, Є. В. Хлобистов,                         
Н. І. Хумарова й ін. Також ці питання розглянуті в працях таких зарубіжних 
дослідників, як  П. Джеймс, Р. Кемп, А. Рейд та ін. 

Проте, незважаючи на повноцінне  дослідження екологічних інновацій, 
недостатньо розширеними залишаються методи та практичні рішення держави 
щодо регулювання питання запровадження екологічних інновацій у регіонах. Тому 
це питання потребує більш детального розгляду. 

Метою цієї статті є визначення особливостей екологізації інноваційного 
розвитку регіону в умовах євроінтеграції. Для досягнення поставленої мети 
розв’язувалися такі завдання: окреслити основні причини гальмування 
впровадження екологічних інновацій, виділити основні завдання держави та 
підприємств щодо розвитку екологічних інновацій; визначити інструменти та 
напрями екологізації інноваційного розвитку транскордонного регіону. 
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. У зв’язку з усвідомленою необхідністю переходу до «безпечної» 
економіки особливу роль надається екологічним інноваціям. Вони є базовим 
продуктом еколого-інноваційної діяльності по створенню, використанню й 
впровадженню у виробництво еколого-орієнтованого нововведення, що 
реалізуються у вигляді екологічних товарів (виробів або послуг), технологій їх 
виробництва, методів управління на всіх стадіях і збуту товарів, що сприяють 
розвитку та підвищенню соціально-економічної ефективності функціонування 
суб’єктів господарювання, забезпечують ресурсно-екологічну безпеку, мінімізацію 
впливу й охорону навколишнього середовища. Еколого-інноваційна діяльність у 
межах економічної системи (місцевої, регіональної або національної) також 
залежить від виконання суб’єктами (університетами, дослідними центрами, 
структурами підтримки інноваційної діяльності, промисловими підприємствами, 
громадськими організаціями) рамкових угод (норм і правил). Інтенсивність й якість 
взаємодії цих суб’єктів визначає продуктивність такої системи. 

До екологічних інновацій можна віднести такі процеси: 
− розроблення, створення й упровадження нових технологічних процесів і 

циклів розроблення та погодженого розвитку всіх функціональних ланок із видобутку 
ресурсів, їхнього перероблення, використання відходів і відтворення цих ресурсів;  

− розроблення й використання ресурсозберігаючої техніки, розроблення й 
упровадження маловідходних і безвідходних технологій, що забезпечують 
комплексне освоєння природних ресурсів, розроблення біотехнології;  

− освоєння нових територій, а також розширення тих, що діють, з 
урахуванням екологічної безпеки населення й виробництва;  

− розроблення та випуск нових екологічно чистих продуктів і створення 
потужностей для їх виробництва, розроблення варіантів використання нових та 
поновлюваних джерел енергії;  

− упровадження нових організаційних форм, уключаючи вдосконалення 
організаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв, із 
метою зниження їхньої екологічної небезпеки;  

− формування нового мислення в розробників інновацій із погляду 
необхідності їх екологізації через упровадження обов’язкової екологічної освіти [1]. 

Основними критеріями екологічних інновацій є: науково-технічний прогрес 
(рішення проблем забезпечення паливно-енергетичними ресурсами та 
альтернативними джерелами енергії, екологічно чистими продуктами харчування, 
товарами народного споживання, новими матеріалами, ресурсозберігаючими 
технологіями тощо); практичне втілення (використання в промисловості, сільському 
господарстві, освіті, охороні здоров'я тощо); здатність задовольняти потреби за 
допомогою обміну (реалізованість на ринку). 

До механізмів, здатних мінімізувати екологічне навантаження при незначних 
інвестиціях, таких, що активно впроваджуються в управлінську практику за 
кордоном, належать інноваційні стратегії екологічно чистого виробництва, 
екоефективності, використання кращої з наявних технологій, ресурсозбереження, 
індустріального симбіозу, а також міжнародні системи менеджменту та аудиту, 
добровільні погоджування й програми, екологічне маркування тощо [8]. 

Для формування цієї системи необхідно: 
– утворення єдиної регіональної системи просування інноваційного 

продукту певного регіону; 
– акумулювання даних про потреби в інноваційній продукції (технологіях) й 

оперативне інформування про це ВНЗ і наукових організацій, які здійснюють свою 
діяльність у певному регіоні; 
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– розвиток регіональної інформаційної мережі, що повинна здійснювати 
інформаційне забезпечення інноваційної діяльності на всіх етапах (ідея – 
дослідження – розроблення – впровадження); 

– створення науково-методичної бази для створення та підтримки різних типів 
підприємств, організацій інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, 
наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій і 
технополісів); 

– формування інноваційно-активних територій (технополісів, наукових парків); 
– розвиток діючих елементів інфраструктури та створення нових 

ланок (добудовування «технологічних коридорів»), які будуть забезпечувати швидке 
просування інновацій від досліджень до комерціалізації й випуску продукту на       
ринок [7]. 

Екологічна інноваційна система охоплює три рівні:  
1. Рамкові умові, які, у свою чергу, можна також розділити на три складові: 
– інфраструктура та ресурси, до яких зокрема входить якість та стан 

транспортної системи, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у регіоні, 
природні ресурси та особливості регіону; 

– структурна складова, яка характеризує законодавчу базу, регіональну 
політику, промислову політику тощо; 

– надструктурна складова, яка характеризує рівень та особливості культурного 
розвитку, звичаї, традиції та правила поведінки, що прийняті в регіоні. 

2. Ресурси для здійснення інновацій, до яких відносяться професійні навички, 
знання та технології, а також капітал, які необхідні для здійснення інноваційної 
діяльності. 

3. Інституції, або інституційний рівень, тобто той рівень, на якому відбувається 
взаємодія між активним суб’єктами регіональної інноваційної системи, а саме: 
фірми (підприємства), регіональні агенції підтримки інноваційної діяльності та інші 
посередники, освітні та науково-дослідні установи, фінансові посередники та 
ланцюжки поставок [6]. 

Серед причин, що гальмують розвиток екологічних інновацій у транскордонному 
регіоні, слід виділити:  недосконалість законодавчої й інституційної бази розвитку 
екологічно орієнтованого інноваційного підприємництва; відсутність мотиваційного 
механізму щодо запровадження екологічних інновацій суб’єктами підприємництва; 
відсутність реальних джерел фінансування екологічно орієнтованого інноваційного 
розвитку; недосконалість економічного механізму управління екологічними 
інноваціями; нерозвиненість екологічної інфраструктури; недостатній розвиток 
екологічного підприємництва [5]. 

Необхідно зазначити, що існують труднощі, які виникають на етапі розроблення 
екологічних інновацій. Вони полягають у тому, що:  

– складно визначити навантаження, які чинять виробництво та продукція на 
довкілля;  

– навряд чи можна передбачити рамкові умови майбутньої утилізації відходів; 
– зростаюча складність продуктів і способів виробництва утруднює утилізацію 

відходів;  
– мають місце зростання кількості інновацій і скорочення часу їх 

впровадження;  
– термін служби продукту зменшується, що суперечить екологічним цілям, 

тобто цілям тривалого терміну використання, ресурсозбереження й екологічно 
прийнятної утилізації відходів [4]. 

В умовах транскордонного співробітництва для реалізацій екологічних 
інновацій зі сторони обох держав повинні докладатися зусилля, спрямовані на 
створення нормативно-правових передумов для реалізації основних принципів 
екологічно орієнтованого інноваційного розвитку регіонів; зменшення рівня 
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техногенного навантаження на транскордонну територію; підвищення рівня та умов 
життя населення; зміцнення екологічної інтеграції прикордонних регіонів; розбудову 
екологічної інфраструктури регіонального розвитку та ін. [2]. 

Основними напрямами екологізації інноваційного розвитку транскордонного 
регіону є:  

– пошук шляхів збільшення інвестицій в екологічно безпечну та 
природоохоронну діяльність через участь прикордонних регіонів в екологічних 
проектах і програмах, що фінансуються зі структурних фондів ЄС;  

– створення сучасної прикордонної екологічної інфраструктури;  
– підтримка екологічно орієнтованого середнього та малого бізнесу;  
– дослідження екологічних інтересів споживачів транскордонного регіону та 

ставлення населення до екологічних проблем. 
Фінансовий складник інноваційного потенціалу в контексті екологічної 

спрямованості інноваційної діяльності підприємства повинен сприяти реалізації 
таких завдань: забезпечення надходження коштів для реалізації інноваційних 
проектів; створення стимулів та умов для розробки інновацій в екології; вплив на 
екологічну пріоритетність під час вибору тематики інноваційних проектів відповідно 
до потреб функціонування й розвитку самої інноваційної сфери; сприяння 
ефективному формуванню екологічних витрат на інновації; реалізація необхідної 
еластичності надходжень фінансових ресурсів відповідно до етапів інноваційного 
процесу [10]. 

Кінцевим результатом інноваційної діяльності підприємств є насамперед 
упровадження у виробництво більш ефективних технологій, створення нової 
продукції та вдосконалення тієї, що виготовлялася раніше, механізація й 
автоматизація виробництва. Здійснення трансферу екологічних інновацій між 
господарськими суб’єктами та забезпечення ефективного розвитку кластерів дасть 
змогу підтримувати партнерські стосунки, оперативно приймати управлінські 
рішення, підвищити інноваційну активність, загальну ефективність екологічно 
спрямованої господарської діяльності підприємств. 

У країнах, що досить швидко розвиваються, виробництво екологічної техніки та 
технологій є одним із найбільш дохідних, тому екологічний ринок бурхливо 
піднімається вгору. За даними «Ecotec report» (2002 р.), середньорічний оборот 
ринку Європейського Союзу екологічних інновацій на початку ХХІ ст. становив             
183 млрд євро. Важливим результатом його функціонування стало створення               
500 тис. нових робочих місць у 1998–2002 рр. Загалом ЄС сьогодні здійснює 
найбільший внесок у формування глобального ринку інноваційних еколого-
орієнтованих технологій, ємність якого оцінюється у 550 млрд євро. Порівнянною за 
величиною з європейською є частка Сполучених Штатів Америки у світовій 
екоіндустрії. Наступними за значенням є японський (84 млрд євро) та канадський 
(36 млрд євро) ринки. За своєю структурою європейський ринок екологічних 
інновацій складається з інвестиційних товарів (54 млрд євро) та послуг (129 млрд 
євро), включаючи некомерційні послуги. На ринковий сектор управління ефективним 
використанням ресурсів припадає 56 млрд євро, а поточний оборот ринку 
альтернативних поновлюваних енергетичних ресурсів та відповідного устаткування 
становить 5 млрд євро на рік [9].  

Що стосується світового ринку загалом, то сегмент екологічних технологій у 
цьому секторі становить близько 1000 млрд євро за рік, і вже сьогодні є важливим 
чинником розвитку світової економіки. Зрештою, 45 % цієї частини займають 
технологічні рішення в галузі енергозбереження. Економічне зростання сегмента 
ринку екологічних технологій становить близько 5,4 % у рік і, за оцінками експертів, 
до 2020 р. становитиме 2200 млрд євро на рік. Виходячи із загальносвітових 
тенденцій, перспективними ринками екологічних інноваційних товарів є:  

– виробництво та накопичення енергії;  
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– енергозбереження;  
– економне використання сировини та матеріалів;  
– екологічність транспорту;  
– раціональне використання водних ресурсів;  
– біопластмаси та полімери;  
– сонячне охолодження [3]. 
Висновки. Еко-інноваційну діяльність держави визнано інструментом 

забезпечення економічного зростання й екологічного добробуту країни загалом та її 
регіонів  і потенційною силою конкурентоспроможності. Конкурентна політика еко-
інноваційного окремого підприємства забезпечує конкурентоспроможність, яка 
характеризує  можливість задоволення конкретної потреби, порівняно з 
аналогічними підприємствами, за рахунок поєднання особливих якостей, які 
відрізняють її від суперників, і з причини більш високої продуктивності, забезпечує їй 
перевагу у витратах за рахунок екоінноваційності. Оскільки впровадження еко-
інновацій вимагає координації зусиль як держави, підприємства, так й усіх 
контрагентів його ринкового середовища, необхідно залучити до цього процесу 
регіональні чинники впливу на конкурентну перевагу регіону – екоінноваційність, як 
умову розвитку факторно-орієнтованої економіки в напрямі до орієнтованої на 
інновації. 

Вітчизняна практика не володіє інформаційною базою, яка б визначала 
активність екоінноваторів, а відтоді й регіону, тому запропоновано адаптувати 
індикатори екоінноваційності країн ЄС до існуючих даних Держстату України, як 
необхідний крок у напрямі координації зусиль державних, галузевих та регіональних 
структур виконавчої влади на шляху до реалізації національних проектів стосовно їх 
екоінноваційного наповнення в ринковому середовищі. 
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Экологическая ситуация в приграничной зоне Беларуси и Польши формируется под 

влиянием комплексного воздействия природных и техногенных факторов. Хозяйственная 
деятельность и различные хозяйственные объекты рассматриваются как источники, 
представляющие возможную экологическую угрозу. Их наличие и функционирование в 
приграничной зоне определяет необходимость межгосударственного двустороннего 
мониторинга качества окружающей среды. 

Ключевые слова: экологические проблемы, трансграничный мониторинг, 
водопользование, водоохранные зоны, очистные сооружения, техногенные аварии. 

 
Karpuk V. K. Influence of Economic Activity on  Ecological Situation in Belarus-

Poland Frontier Within Brest Region. The ecological situation in the frontier zone of Belarus 
and Poland is influenced by a complex of natural and anthropogenic factors. Different objects of 
economic activity are the sources of potential ecologic threat. Their placement and functioning in 
the frontier zone make it necessary to monitor the quality of the environment internationally.  

Key words: ecological problems, transfrontier monitoring, water consumption, water 
protection zones, disposal facility, anthropogenic accidents. 

 

Сложившиеся методы хозяйствования в нынешней социально-экономической 
ситуации в Республике Беларусь обусловили возникновение ряда экологических 
проблем в Брестской области, занимающей пограничное положение на стыке               
Беларуси, Польши и Украины. В развитии международного сотрудничества для их 
решения заинтересованы все приграничные страны. Беларусь и Польша подписали 
Декларацию № 21 Конвенции ООН, согласно которой «государства имеют                    
суверенное право эксплуатировать свои собственные ресурсы, а также обязанность 
не причинять ущерба окружающей среде других государств». 

Протяженность государственной границы между Республикой Беларусь и               
Республикой Польша в пределах Брестской области по реке Западный Буг 
составляет 154 км. Западный Буг в пределах водосбора, площадью 10,4 тыс. км2 в 
границах Брестской области, принимает более десятка притоков. 

В пограничной зоне РБ и РП размещены хозяйственные объекты,                   
представляющие возможную экологическую угрозу – промышленные предприятия, 
использующие в технологических процессах токсичные вещества, международные 
трубопроводы, автомобильные и железнодорожные магистрали с пограничными                       
переходами, по которым перевозятся опасные вещества.  

Цель выполненного исследования ‒ обоснование научно-практического 
сотрудничества между Республикой Польша и Республикой Беларусь в области 
охраны природной среды. Задачами исследования являются: 1) формирование 
двустороннего банка данных о состоянии окружающей среды в приграничной зоне; 
2) проведение комплексной инвентаризации всех источников загрязнения с целью 
разработки мероприятий по оптимизации. 
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В бассейне реки Западный Буг около 300 водопользователей сбрасывают 
сточные воды в окружающую среду. Среди них преобладают предприятия 
сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального хозяйства. Сбросы 
сточных вод в бассейне Западного Буга ежегодно составляют более 67 млн м3. 

Наибольшее количество загрязняющих веществ из основной группы (БПК, 
взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты), до 95 % от общего количества, 
приходится на выпуски предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Более             
98 % вредных веществ, таких как фосфаты, соединения азота, СПАВ, железо и 
более 52 % меди от общего количества загрязняющих веществ, поступающих в 
природные водные объекты, также приходится на предприятия ЖКХ. 

Предприятия-водопользователи, состоящие на учете в природоохранных 
органах, сбрасывают сточные воды в накопители, выгреба и т. п., на поля 
фильтрации, на земледельческие поля орошения. 

Для улучшения гидрологического состояния рек установлены водоохранные 
зоны рек, где регламентирована хозяйственная деятельность. Площадь водо-
охранных зон рек и притоков бассейна Западного Буга составляет 121,6 тыс. га, из 
них под пашней занято 36,9 тыс. га или 30,0 %, под кормовыми угодьями – 31,7 тыс. 
га или 26 %, под другими угодьями – 52,9 тыс. га или 44,0 %. 

Построены новые очистные сооружения в г. Высокое с производительностью 
2,5 тыс. м3/сутки. Реконструируется система канализации в городе Малорита 
(очистные сооружения) с доведением мощности их до 4,0 тыс. м3/сутки. 
Реконструирован цех по обработке осадка на Брестских очистных сооружениях, 
очистные сооружения таможни «Западный Буг» и ИП «ЛУКойл-Буг». 

В последние годы выявлен значительный, ранее не учитываемый, источник 
загрязнения рек – поверхностный сток с городских территорий, возникающий при 
выпадении дождей, таянии снега и поливе улиц. 

В городах бассейна наибольшее распространение получила раздельная 
система канализации. Она предусматривает устройство отдельных сетей для 
отведения бытовых, производственных (либо производственно-бытовых) и 
атмосферных (дождевых и талых) сточных вод. Помимо своего основного 
назначения – отведения стока дождевых и талых вод с территорий населенных  
пунктов – дождевая канализация используется и для приема и отведения «условно-
чистых» производственных вод. 

Города имеют, как правило, разветвленную дождевую канализационную сеть, 
а ливневыпуски располагаются по длине водоприемника по всей территории 
города. Поэтому после выпадения осадков качество воды в водоприемнике в 
пределах городской черты резко ухудшается. При этом часть смытых с городской 
территории загрязнений оседает у ливневыпусков, создавая очаги вторичного 
загрязнения. 

Определенное влияние на режим и качество водных объектов в бассейне 
оказывают многочисленные мелиоративные системы, однако данная проблема 
требует дополнительных исследований. 

В бассейне реки Западный Буг характеризуется высоко развито 
животноводство. Здесь расположены 6 животноводческих комплексов по 
выращиванию крупного рогатого скота, 2 комплекса по откорму свиней и                            
5 птицефабрик. Такие объекты обычно считаются наиболее серьезными 
источниками загрязнения водных экосистем, атмосферного воздуха биогенными 
веществами (концентрация аммония и фосфора). Степень их воздействия зависит 
от их размещения по отношению к водотокам, соблюдения технологического 
регламента, мощности и технологии производства, объема сточных вод водосбора. 

В настоящее время для уменьшения нагрузки на окружающую среду 
осуществляется переход от гидросмывной системы навозоудаления к самотечно-
сплавной. Однако этот процесс проходит крайне медленно из-за недостаточности 
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финансовых средств. В 2000-ые гг. на комплексах выполнялись работы по ремонту 
коллекторов для системы навозоудаления, а также поливочных трубопроводов. 

Локальные экологические проблемы и потенциальные источники угрозы 
окружающей среде сконцентрированы прежде всего в крупных городах и регионах с 
высокой плотностью населения, где антропогенные экосистемы, преобладают над 
естественными или полностью заменили их. Концентрация в городах 
промышленных предприятий, путей сообщения и транспортных средств, хранилищ 
разнообразной продукции на ограниченной территории увеличивает вероятность 
техногенных аварий. Развитие химической промышленности, вытекающее из 
потребностей экономики в соответствующей продукции, увеличивает оборот 
опасных веществ, которые, обладая токсичными свойствами, при нарушении 
технологии их хранения или перевозки могут стать причиной возникновения 
серьезной аварии. А значительная численность населения, концентрация 
административных зданий и жилых кварталов усиливают опасность таких аварий. 

Железнодорожные пути и автодороги, трассы трубопроводов, промышленные 
линии электропередач на приграничной территории, во многих местах пересекают 
охраняемые территории, речные системы и лесные массивы и представляют 
потенциальную угрозу состоянию окружающей среды приграничного региона. 

Охраняемые природные территории (ОПТ) и объекты представляют собой 
экологический каркас ландшафта, в определённой степени нейтрализующий 
техногенное влияние, обеспечивающий сохранность биологического и ландшафтного 
разнообразия и устойчивость природной среды. Ухудшение экологической ситуации 
в пределах ОПТ может привести к локальному экологическому кризису и социально-
экономическим проблемам, в частности касающимся здоровья населения. Причиной 
ухудшения экологического состояния ОПТ могут стать техногенные аварии, 
связанные с функционированием хозяйственных объектов, расположенных в 
непосредственной близости от таких территорий. 

Выводы. В Брестской области на приграничной территории с Республикой 
Польша сконцентрированы промышленные центры, транспортные узлы и пути 
сообщений, животноводческие комплексы и фермы, крупные населённые пункты с 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, где технически возможны 
аварийные залповые выбросы в окружающую среду опасных веществ, взрыв или 
возгорание горючих веществ. 

В городе Бресте пересекаются многие автомобильные и железнодорожные 
пути, ведущие к пограничным автопереходам «Варшавский мост», «Козловичи» и 
железнодорожному переходу Брест‒Тересполь. В г. Бресте расположен ряд 
промышленных предприятий и хранилищ, где применяются опасные химические 
вещества, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы. Городские очистные 
сооружения размещены в пойме Западного Буга, что создает угрозу сброса 
неочищенных стоков при аварийной ситуации непосредственно в реку. 

Сельскохозяйственным угодьям и сельским населённым пунктам угрожает 
возможность аварийных сбросов неочищенных стоков с крупных животноводческих 
комплексов в посёлках Городец, Остромечево, Мотыкалы, Беловежский, Войская. 
Потенциальную аварийную угрозу сельскохозяйственным угодьям и сельским 
населённым пунктам представляют нефтепровод «Дружба» и газопровод Кобрин–
Варшава, проходящие через густонаселённые хорошо освоенные сельско-
хозяйственные районы. 

Заказникам «Селяхи», «Брестский», «Скоки», «Ворохово», «Долбнево», 
«Непойчицы», где охраняются редкие представители биологического разнообразия, 
угрожают потенциальные аварии на железных и автодорогах с участием опасных 
химических веществ, нефтепродуктов. Аварийную угрозу последним из них 
представляют нефтепровод «Дружба» и газопровод Кобрин–Варшава. 
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Пригородной охраняемой зелёной зоне г. Бреста с лесными угодьями, которые 
во многих местах попадают под пресс коммуникаций, наиболее опасный на 
транзитных трассах, ведущих к пограничным переходам «Домачево», «Варшавский 
мост», «Козловичи», «Песчатка» и железнодорожным переходам Брест–Тересполь 
и Высоко-Литовск–Черемха. 

Наличие источников потенциальной экологической опасности на приграничной 
территории вызывает необходимость развития системы мониторинга с целью 
предотвращения экологических катастроф и своевременного предупреждения 
населения. Очень важная роль в реализации экологического мониторинга на 
приграничной территории должна быть отведена не только государственным 
организациям и учреждениям, но и общественным организациям. 
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 Розглянуто класифікацію екологічних факторів та їх можливий вплив на якість життя. 

Проаналізовано спосіб життя та роль здоров’я в трактуванні категорії «якість життя».  
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За останні півсторіччя значно змінилися обсяги та структура споживання 
людством матеріальних благ та послуг. Попит людства на ресурси планети більше 
ніж подвоївся в результаті збільшення населення та зростання індивідуального 
споживання. Але особливо такі різкі зміни відбулися в ХХ ст. Населення зросло 
майже в 4 рази, однак використання енергії (в нафтовому еквіваленті) зросла в           
10,5 раза, а води (в усіх сферах діяльності людини) в 8,9 раза, що свідчить про 
інтенсивне використання ресурсів [3, с. 9]. Сучасний спосіб життя людини не 
відповідає принципам сталого розвитку, а тому призводить до змін соціальної, 
економічної та екологічної складових умов життєдіяльності людини. Проблема 

                                                 
© Афанасьєва О. О., Мальчикова Д. С., 2016  



 233  

якості життя сприймається як ключова соціальна проблема, що охоплює всі сторони 
життя та має глобальний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження якості 
життя досить актуальні серед науковців різних напрямків вже більш, ніж півстоліття. 
Тому питаннями оцінки якості життя займалися досить багато вчених. Серед 
українських вчених це: В. Б. Артеменко, М. О. Барановський, І. В. Гукалова,                 
С. В. Заєць, Н. П. Лебідь, Е. М. Лібанова, О. Ю. Савюк, Р. Т. Теслюк, Ф. В. Узунов,   
В. С. Шишкін та ін. 

Метою статті є дослідження основних екологічних факторів впливу на здоров’я та 
якість життя населення й можливості їх вирішення як важливого складника 
забезпечення загального переходу України до моделі збалансованого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи складові категорії «якість життя 
населення», необхідно зазначити зміну значимості окремих її компонентів у часі. 
Так, наприклад, найважливіша в минулому складова «калорійність харчування» для 
розвинених країн втратила свою актуальність, а екологічна безпека та 
збалансований розвиток набувають все більшого значення.  

Невід’ємними складниками формування якості життя населення є спосіб життя 
та добробут населення.  У свою чергу, спосіб життя є усталеним типом відтворення 
соціальних потреб – сукупність типових для данного простору й часу видів 
життєдіяльності  [1, с. 49].  Спосіб життя людини – це сукупність матеріальних умов, 
суспільних соціальних установок (культура, освіта, традиції тощо), умов поведінки 
(включаючи соціально-психологічну та фізіологічну реактивність) особистості й 
зворотний її вплив на ці умови. Активна участь людини в процесі формування умов 
життя – обов’язковий елемент поняття «спосіб життя», так як спосіб життя людини – 
адекватна реакція на навколишнє її середовище та умови життєдіяльності загалом. 

Відомо, що здоров’я людини визначає спосіб життя. Слід відзначити, що 
негативними чинниками здоров’я є шкідливі звички, незбалансоване, неправильне 
харчування, несприятливі умови праці, моральне й психічне навантаження, 
малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, низький освітній та культурний 
рівень тощо. 

Значно позначається на формуванні здоров’я й несприятлива екологічна 
обстановка, зокрема забруднення повітря, води, ґрунту, а також складні природно-
кліматичні умови. 

Існує декілька класифікацій екологічних факторів [2, с. 33 ], де до уваги 
беруться або умови існування (класифікація Ніколсона – Швертфегера), або реакції 
живих організмів, що були під впливом різних екофакторів (класифікація 
Мочадського), або розподіл екофакторів до простих фізичних, кліматичних, 
трофічних та біотичних умов існування живого (класифікація Р. Дажо) . 

Причиною порушення нормальної життєдіяльності організму й виникнення 
патологічного процесу можуть бути абіотичні (властивості неживої природи) чинники 
навколишнього середовища. Очевидний зв’язок географічного розподілу низки 
захворювань, пов’язаних із кліматично-географічними зонами, висотою місцевості, 
інтенсивністю випромінювань, переміщенням повітря, атмосферним тиском, 
вологістю повітря тощо. 

На здоров’я людини впливає біотичний (властивості живої природи) компонент 
навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму рослин і мікро-
організмів, патогенних мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби тощо), отруйних 
речовин, комах та небезпечних для людини тварин. 

Патологічні стани людини можуть бути пов’язані з антропогенними чинниками 
забруднення навколишнього середовища: повітря, ґрунт, вода, продукти промислового 
виробництва. Сюди також віднесено патологію, пов’язану з біологічними 
забрудненнями від тваринництва, виробництва продуктів мікробіологічного синтезу 
(кормові дріжджі, амінокислоти, ферментні препарати, антибіотики тощо).  
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Усі класифікації екологічних факторів, поряд із певними відмінностями між 
собою, мають і певну єдність, зокрема в тому, що сукупність фізичних та хімічних 
параметрів середовища творять кліматичні умови існування живих організмів. Від 
кліматичних умов значною мірою залежать умови проживання, господарська 
діяльність і відпочинок людей загалом. Відомо, що Україна багата на природно-
кліматичні ресурси, що створює умови для потенційного підвищення якості життя 
населення. Як відзначається у [2, c. 34], серед кліматичних факторів особливе місце 
займають екофактори, що мають концентрований вплив і серед інших виділяються 
екологами як головні кліматоутворюючі екофактори. До таких належать енергія 
сонця, освітленість, температура, вологість, газовий склад атмосфери, тиск тощо. 

Слід наголосити, що в природі екологічні фактори діють комплексно. Особливо 
важливо пам’ятати це, оцінюючи вплив хімічних забруднювачів, коли «сумаційний» 
ефект (на негативну дію однієї речовини накладається негативна дія інших, до чого 
додається вплив стресової ситуації, шумів, різних фізичних полів – радіаційного, 
теплового, гравітаційного чи електромагнітного) дуже змінює умовні значення ГДК, 
наведені в довідниках. Це питання на сьогодні ще мало вивчене, але через 
актуальність і велике значення перебуває в стані активного дослідження в усіх 
розвинених країнах. 

Висновки. Розбудова самостійної держави потребує високої продуктивності 
праці, яку може забезпечити лише здорове населення, рівень здоров'я якого 
безпосередньо залежить від якості навколишнього середовища та умов 
життєдіяльності людини. Зважаючи на важливу роль у формуванні добробуту 
населення, екологічні фактори та їх вплив на людину потребують детального 
аналізу й врахування під час формування екологічної політики країни. 
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Okhremenko I. V. Ecological Audit of Territories and Regional Geography. As a tool of 
management and optimization of relationships in the system «nature – economy» in any country 
or region, the ecological audit of territories was considered. The theoretical-methodical 
justification of ecological audit of territories in terms of its role in regional studies was given. The 
procedure and the scheme of realization method of ecological audit of territories was developed. 

Key words: ecological audit, ecological audit of territories, regional geography. 

 
Актуальність досліджень. Країнознавство є наукою й навчальною 

дисципліною, яка комплексно вивчає країни та регіони світу, досліджує, систематизує 
й узагальнює дані про їх природу, населення, внутрішні просторові відмінності [4 та 
ін.]. У країнознавстві дуже важливо вміти виявляти взаємозв'язки природного 
середовища з особливостями господарства [3]. А ще складніше знаходити заходи 
для їх поліпшення. Одним із них повинен стати екологічний аудит територій (ЕАТ). 

Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичних засад 
екологічного аудиту територій як інструменту врегулювання взаємозв’язків у 
природно-господарських системах різних рівнів організації. У зв’язку з цим 
розв’язувалися такі завдання: 1) наведено теоретико-методичне обґрунтування 
ЕАТ із позиції його місця в країнознавчих дослідженнях; 2) розроблено процедуру та 
схему методики здійснення ЕАТ. 

Результати та висновки дослідження можна згрупувати у такі напрями: 
1. На сучасному етапі країнознавчі дослідження мають переважно природно-

історичне й соціально-економічне спрямування, що зумовлюється особливостями 
історико-географічного розвитку людства в першій половині XXI ст. У цих 
дослідженнях природу все ще розглядають як ресурсну основу, середовище 
проживання та господарської діяльності людей [4]. На сьогодні екологічний імператив 
є очевидним [3 та ін.]. Вирішувати потрібно не тільки проблему оптимального 
використання природних ресурсів, а й проблеми оптимізації середовища 
перебування людини. Одним із інструментів врегулювання відносин у системі 
«природа – господарство» у будь-якій країні світу, незалежно від природно-
ресурсного й екологічного потенціалу її території, рівня економічного розвитку, є ЕАТ. 

2. Екологічний аудит територій (ЕАТ) або геоекологічний аудит розглядається 
нами як один із напрямів аудиторського науково-практичного виду діяльності, що 
базується на аналізі коадаптивності господарської й природної підсистем через 
комплексну геоекологічну оцінку й аналіз територіальної організації об'єкта 
аудитування, спрямований на розробку заходів щодо сталого розвитку регіону [1].  

2.1. Основою ЕАТ є такі положення: оцінка коадаптивної сумісності 
господарської й природної підсистем на основі геоекологічної оцінки та 
територіальної організації; встановлення ступеня відповідності організації території 
екологічним нормам і критеріям; систематичність проведення (критеріями 
систематичності можуть бути зміна типу господарювання, соціально-економічних 
умов, напряму спеціалізації регіону, обтяження екологічної ситуації). 

2.2. Методологія ЕАТ ґрунтується на системно-синергетичному, 
ландшафтному та геоекологічному підходах: 

 системно-синергетичний підхід дає змогу враховувати при здійсненні ЕАТ такі 
принципи, як системності, узгодженості, обмеження, унікальності, нелінійності 
розвитку, нестійкості, ведучого процесу, малих впливів, кумулятивності; 

 ландшафтний підхід дає змогу виявити всі властивості ландшафту, що 
обмежують чи сприяють даному виду діяльності, а також типи ландшафтних 
територіальних структур, залежно від яких доцільно вести природокористування й 
робити різного роду оцінки; 

 геоекологічний підхід при ЕАТ дає змогу розпробляти систему геоекологічних 
оцінок території, виявляти взаємозв’язки як природної й господарської підсистем у 
межах природно-господарської системи, так і цієї системи загалом із різними типами 
середовищ; аналізувати ці різнорівневі геосистеми через суб’єкт-об’єктні відносини. 
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2.3. Процедура ЕАТ – логічно послідовна, узгоджена організована система 
етапів аудиторської діяльності, під час якої виконавці (екологічні аудитори) 
вирішують задачі експертного аналізу територій (включаючи комплексну 
геоекологічну їх оцінку) з розробкою обґрунтованого й об’єктивного аудиторського 
висновку. Це, по-суті, науково-дослідний процес, реалізація якого можлива в три 
етапи – передаудиторський, власне ЕАТ (аналітичний етап) і постаудиторський.  

2.4. Схема методики здійснення ЕАТ (аналітичний етап) базується на 
загальних методичних аспектах геоекологічної експертизи [4] й екологічного аудиту 
[5], й зводиться до  аналізу коадаптивності об’єкта ЕАТ через реалізацію етапів, у 
результаті яких встановлюється: організація об’єкта ЕАТ; коадаптація природної та 
господарської підсистем у межах об’єкта ЕАТ і коадаптація об’єкта ЕАТ із 
середовищем; геоекологічна оцінка території; територіальна організація об’єкта 
ЕАТ; аудиторський висновок. 

Викладена схема методики екологічного аудиту територій реалізована нами на 
прикладі рівнинного Криму [1] та адаптована для території Херсонської області. 

Екологічний аудит територій, з одного боку, дасть змогу забезпечити безпеку 
функціонування системи «природа – господарство», оцінити її стан з урахуванням 
екоризику, а, з іншого, ‒ стане інструментом регулювання сталого розвитку об’єкта 
будь-якого рівня організації (країни, регіону тощо). 

 
Джерела та література 

 

1. Завальнюк І. В. Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : 
автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів» / І. В. Завальнюк. – К., 2004. – 20 с. 

2. Мальська М. П. Країнознавство: теорія та практика / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, 
Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – К. : Центр учб. літ-ри, 2012. – 528 с. 

3. Масляк П. О. Країнознавство / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 292 с. 

4. Позаченюк Е. А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы /           
Е. А. Позаченюк. – Симферополь : Таврический эколог. ин-т, 2003. – 473 с. 

5. Шевчук В. Я. Екологічний аудит / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – 
К. : Вища школа, 2000. – 344 с. 

 
 

УДК 504.064.45(595)61                                                   В. Р. Романюк – студент 2-го курсу 
факультету міжнародних відносин 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 

 

Боротьба з твердими побутовими відходами по-малайзійськи 
 

 Роботу виконано на кафедрі міжнародних                                                          
економічних відносин та управління 
проектами СНУ ім. Лесі Українки                                      
Науковий керівник: К. Ю. Деделюк – кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
міжнародних економічних відносин та 
управління проектами СНУ ім. Лесі Українки 

 
Проаналізовано проблему утилізації твердих побутових відходів у Малайзії. 

Розглянуто нормативно-правову базу й державні програми, які спрямовані на вирішення 
проблеми з переробки окремих видів відходів у країні.  

Ключові слова: побутові відходи, утилізація, вторинна переробка, Малайзія. 

                                                 
© Романюк В. Р., 2016  



 237  

Romaniuk V. R. Fighting Against Solid Waste in Malaysia. The problem of solid waste 
utilization in Malaysia is analyzed in this article. Considered regulatory framework and 
government programs aimed at solving the problem of recycling certain types of waste in the 
country. 

Key words: waste, utilization, recycling, Malaysia. 
 
Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) з кожним роком актуалізується, 

оскільки їх кількість постійно збільшується. Україна займає 1-е місце в світі за 
кількістю сміття на душу населення. В Україні близько 4 % землі використовуються 
під полігони для сміття, на яких зберігається близько 35 мільярдів тонн відходів [1].  

Зростанню кількості ТПВ як в Україні, так і e світі загалом, сприяють товари 
одноразового використання та народного споживання (одноразовий посуд, 
алюмінієві банки для напоїв, пластикова упаковка). Населення, зазвичай, купує ці 
товари, споживає та викидає, незважаючи на їхню залишкову вартість. 

У світі сьогодні є низка країн, які володіють новими технологіями з переробки 
ТПВ в енергетичне паливо або інші предмети, які повторно можуть 
використовуватися. Вивчення досвіду інших країн по боротьбі з ТПВ є  актуальним 
для України. 

Метою дослідження є вивчення досвіду щодо утилізації твердих відходів та 
можливості застосування інноваційних підходів щодо комплексного вирішення цієї 
проблемиу Малайзії. 

Результати дослідження. Недбало кинуте повз сміттєвий бак сміття або ж 
переповненні побутовими відходами контейнери завжди погіршували загальне 
враження про місцевість. Особливо важкою ситуація зі сміттям була в Малайзії, 
адже там один житель щоденно продукує 1,64 кг сміття, тоді як в інших країнах світу 
цей  показник становить близько 1,2 кг [5].  

Для вирішення проблеми утилізації відходів уряд Малайзії видав указ, який 
зобов’язував мешканців країни по-новому поводитися з твердими побутовими 
відходами. Новий закон набрав чинності з 1 вересня 2015 р. та почав діяти на 
території Куала-Лумпуру, Путраджаї, Пахангу, Малакки, Перлісу та Кедаху [8]. Згідно 
з постановою все сміття поділяється на дві групи: сміття, яке не можна переробити 
та сміття, що піддається переробці. До першої категорії відходів належать рештки 
їжі, предмети особистої гігієни та упаковки для продуктів. Друга група включає в 
себе папір, пластик, меблі та вироби з деревини, садові відходи(листя, гілля, квіти) 
та Інше (рис. 1).  

До того ж сміття, що не переробляється, вивозиться відразу на сміттєві 
полігони двічі в тиждень, а відходи, які піддаються переробці, збираються один раз у 
тиждень та відвозяться на спеціальні переробні заводи. Ще однією особливістю 
малайзійського розділення відходів є те, що сміття першої групи повинно 
викидатися безпосередньо до сміттєвого баку, а відходи другої категорії повинні 
пакуватися у прозорі пакети та залишатися біля контейнера [4]. 

Для того, щоб «заохотити» населення сортувати сміття, уряд Малайзії з                     
1 червня 2016 р. запровадив штрафи за нерозподіл сміття на різні групи. Розмір 
покарання варіюється від 50 до 1000 рингітів (від 12 до 240 дол. США), залежно від 
повторюваності порушення [6]. 

 «Штрафи не для того щоб покарати людей, а для того щоб долучити їх до 
сортування сміття. Ми можемо стати розвиненим суспільством лише в тому 
випадку, якщо навчимося належним чином поводитися зі сміттям»  – заявив міністр 
міського добробуту та місцевого самоврядування Малайзії  Абдул Раман Далан [3]. 
Також він закликав людей сортувати сміття заради майбутнього країни та 
навколишнього середовища загалом [6]. Економічно важливою ціллю для 
малайзійського уряду є досягнення рівня переробки відходів до 22 % у 2020 р., адже 
зараз цей показник становить близько 10 % [5]. 
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Рис. 1. Система розподілення побутових відходів у Малайзії 

 
В країні у 2014 р. стартувала кампанія з переробки харчових відходів. У двох 

містах Малайзії Субанг-Джайя й Петалінг-Джайя розпочали реалізацію програми 
«Перетворимо відходи в доходи» [1].  Суть програми полягає в тому, що залишки їжі 
в ресторанах і кафе переробляють у метан, який використовують для приготування 
нової їжі. Правда, поки що збирають тільки певну категорію відходів рослинного 
походження (овочі й фрукти, а також кістки птиці), але в перспективі планують 
переробляти до 80 % залишків їжі. Плата за ці відходи невелика (23 центи за 1 кг), 
але якщо врахувати, що овочі, фрукти й курятина становлять основу раціону 
малайзійців, то доходи стають суттєвими.  

У перспективі планують скупляти в населення шкарлупу з кокосових горіхів і 
одноразовий пластиковий посуд. Співробітники Сабахського університету Малайзії 
винайшли спосіб майже безплатного виробництва паперу зі шкарлупи кокосового 
горіха. Це дасть змогу утилізувати значну частину відходів цієї вживаної рослини, а 
також вирішити проблему утилізації відходів пальмової переробної промисловості [7].   

Висновки.  Проблема боротьби з ТПВ є актуальною для всіх країн, у тому 
числі й для Малайзії. Найоптимальнішим та найбезпечнішим способом поводження 
з ТПВ у цій країні вважають повторну переробку, яка є екологічно безпечною та 
високопродуктивною. Країна вирішує цю проблему завдяки реалізації державних 
програм на основі прийнятої нормативно-правової бази. Наскільки швидко це 
запроваджуватиметься в Україні, нині спрогнозувати досить складно. 
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Biletskyi M. I., Kotyk L. I. Human-geographic Characteristics of Estonia: 

Challenges of State in the ХХІ ct. The features of global macroposition of the  Estonia  are 
analyzed. The characteristics of the political, demogeographic, economic development of state 
are outlined. The problems of state development are allocated: depopulation, aging population, 
restructuring the economy, economic polarization. The features of cooperation between Ukraine 
and Estonia are analyzed. 
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В умовах затяжної політико-економічної кризи України актуальним є вивчення 

функціонування постсовєтських держав, що успішно пройшли етап політичної, 
адміністративної, економічної трансформації. Однією із таких держав є Естонія, що 
використала метод комплексних «шокових» реформ політико-адміністративної 
системи й господарства держави, непохитно дотримується вектора 
євроінтеграційного розвитку, пропагує естоноцентричні засади у внутрішній політиці. 

В історичному екскурсі, назва держави – Естонія – походить від слова «Aestii», 

яке вперше згадується римським істориком Тацитом у 98 р. н. е. у трактаті «Про 
походження германців і місцеположення Німеччини». Так, за його словами, германці 
називали народи, що жили на північний схід від річки Вісла [1]. Перші згадки про 
міста Тарту (Юр’єв, Дерпт) і Таллінн (Коливань, Лідна, Лінданісе, Реваль) з’явилися 
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у XI й XII ст. Про них є відомості у руських літописах, де охарактеризовано 
територіальні завоювання та походи київських князів.  

На сьогодні, з погляду глобального макроположення Естонія знаходиться у 
північній півкулі Землі, у східній її частині (між 57°30' і 59°49' пн. широти та 21°46' і 
28°12' сх. довготи); як і Україна перебуває в другому годинниковому поясі; входить 
до складу держав-учасниць ЄС, НАТО, Ради Європи; активний учасник глобальних 
міжнародних організацій (ООН, МВФ, МБРР, СОТ). Водночас, макроположення 
Естонії визначається її периферійним розміщенням відносно світових держав 
сучасності (США, Німеччина, Китай), головних транспортних та міграційних 
коридорів; напівпериферійним відносно глобальних міст, зон активних інноваційно-
інвестиційних процесів та центрів технічного й технологічного росту сучасності. Це 
негативно впливає на розв’язання актуальних суспільно-географічних проблем 
країни, гальмує її загальний соціально-економічний розвиток. Водночас позитивом 
периферійного макрогеографічного положення держави є віддаленість останньої від 
зон активних військових конфліктів та територій поширення терористичної 
діяльності. 

 

 
 

Рис. 1. Мікрогеографічне положення Естонії 
 

Важливим є розташування Естонії на стику високорозвинутих держав світу 
(Фінляндія, Швеція) та держав із перехідною економікою (Латвія, Росія). Сусідство з 
останніми деструктивно впливає на економічний розвиток Естонії, а враховуючи 
зовнішньополітичну та військову агресію Росії, порушення нею територіальної 
цілісності України (2014 р.) і претензії на територіальну цілісність Естонії 
(протистояння: російськомовна меншина / уряд Естонії (з 1991 р., загострення у 
2014 р.)) – ставить під загрозу ефективне здійснення інноваційно-інвестиційної 
політики держави. 

Сьогодні Естонія входить до групи територіально стійких та найменш схильних 
до розпаду держав світу (2015 р. її інтегральний індекс схильності до розпаду склав 
43,8, на противагу України – 67,2); характеризується низьким показником 
протестності (соціального невдоволення), який у 2014 р. склав 39,5 на противагу 
45,8 у Польщі, 68,2 в Україні; є миролюбною державою (у 2015 р. вона була на 
31 місці у світі за значенням глобального індексу миру, для прикладу Україна на 
150 місці, Росія на 152 місці; входить до групи країн світу з дуже високим рівнем 
людського розвитку (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Демографічні показники та індекс людського розвитку  

держав-сусідів Естонії в 2014 р.* 
 

 
Рей-
тинг 

країни 
за  
ІЛР 

 

Країна 

Значен-
ня 

індексу 
людсь-

кого 
роз-

витку 

Очікувана 
тривалість 
життя при 

наро-
дженні, 

роки 

Середня 
трива-
лість 

навчання, 
роки 

Валовий 
національни
й прибуток 

на душу 
населення, 
дол. США -
на 1 особу 

Середній 
вік насе-
лення, 
роки 

1 Норвегія 0,944 81,5 12,6 63 909 39,2 

6 Німеччина 0,911 80,7 12,9 43 049 46,3 

12 Швеція 0,898 81,8 11,7 43 201 41,2 

24 Фінляндія 0,879 80,5 10,3 37 366 42,6 

33 Естонія 0,840 74,4 12,0 23 387 41,3 

35 Литва 0,834 72,1 12,4 23 740 39,7 

35 Польща 0,834 76,4 11,8 21 487 39,4 

48 Латвія 0,810 72,2 11,5 22 186 41,7 

53 Білорусь 0,786 69,9 11,5 16 403 39,5 

57 Росія 0,778 68,0 11,7 22 617 38,5 

83 Україна 0,734 68,5 11,3 8 215 39,9 
* Складено за: [7].  
 

У 2007 р. Естонія стала першою державою у світі, яка надала своїм виборцям 
можливість голосувати на парламентських виборах через Інтернет. На виборах 
2011 р. такою можливістю скористалися 15,4 % виборців [5].  Естонська економічна 
система відрізняється низькою ставкою прибуткового податку й не пов’язана із 
соціальним забезпеченням, що відрізняє її від інших скандинавських держав [1]. 
Державний борг Естонії є найнижчим у ЄС ‒ у 2015 р. він склав 10,1 % від ВВП 
держави.  

 
 

Рис. 2. Адміністративний поділ Естонії 

 
В адміністративно-територіальному відношенні Естонія поділяється на                     

15  повітів (ест. maakond), кожен з яких очолює повітовий староста (рис. 2). Середня 
ланка територіального устрою держави представлена міськими муніципалітетами та 
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волостями. Всього у державі є 226 одиниць середньої ланки, з них 33 міських 
утворень (муніципалітети) і 193 сільських (волості). Муніципалітети й волості, згідно 
Конституції держави (1992), працюють за принципом самоуправління й визначають 
особливості інноваційно-інвестиційної, соціальної, екологічної політики на місцях. 

Проблемою Естонії є депопуляція населення (рис. 3), яка спричинена 
зменшенням абсолютних значень народжуваності, негативним природним 
приростом (рис. 4), переходом до одно-дводітних сімей, відтермінуванням 
народження першої й подальших дітей, чайлд-фрі тощо. У територіальному розрізі 
більшість народжень (2015 р.) припадає на міських жителів – 9553 новонароджених 
проти 4353 осіб новонароджених у сільській місцевості. У Таллінні за 2015 р. 
народилося 5118 осіб. Таллін характеризується й позитивним приростом населення 
+754 особи за 2015 р. Загалом єдиним повітом Естонії, де зафіксовано позитивний 
природний приріст населення (2015) є Гар’юмаа – +1 231 осіб [6] (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 3. Динаміка постійного населення Естонії 

 

 
 

Рис. 4. Абсолютні значення природного та міграційного приросту  
та зміни чисельності населення Естонії [6] 

 
Механічний приріст населення Естонії у 2015 р. був позитивним: у країну 

в’їхало на 2410 осіб більше, ніж її покинуло [5]. Більшість приїжджих зупинилися у 
столиці держави – м. Таллінн (1766 осіб) та повіті Гар’юмаа (80 осіб). 
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Рис. 5. Народжуваність та природний приріст населення Естонії в 2015 р. 
 

У 2015 р. в Естонії особи віком 0–14 років складали 15,6 % населення держави, 
25–54 років – 41,5 %, 55–64 років – 13,2 %, 65 років і старше – 18,6 %. У 
співвідношенні статей в Естонії чоловіки складають 45,6 % населення, а жінки — 
54,4 %. На більшості території країни переважає кількісне співвідношення жінок над 
чоловіками. Середній вік населення Естонії – 39,2 років. У старшій віковій групі 
кількість жінок у двічі більша від кількості чоловіків. Найбільша кількість молодого 
населення Естонії проживає у повіті Гар’юмаа; найбільше навантаження осіб 
старшого віку на працездатне населення фіксується у повітах Іда-Вірумаа, Вирумаа, 
Сааремаа, Ляянемаа.  

За національним складом у державі (перепис 2011 р.) переважають естонці –           
69,8 %, частка росіян складає 24,8%, українців – 2,0 % (приблизно 22 тис. осіб), білорусів 
– 1,1 %, фінів – 0,8%, інші – 1,6 %. Порівняно з переписом 2000 р., в Естонії зросла 
частка естонців (на 1,8 %), натомість зменшилася частка українців і білорусів [6]. 

Більшість мешканців країни (68,54 %) вважають першою мовою свого 
спілкування естонську; 29,6 % населення держави назвали першою мовою російську 
(росіяни, російськомовні естонці, українці, білоруси), 0,62 % – українську, 0,2 % – 
фінську. Щодо знання іноземних мов, то 41,5 % населення держави знає російську 
мову, 37,8 % – англійську, 12,7 % – фінську, 10,0 % – німецьку, 1,4 % – французьку, 
1,1 % – шведську [6]. 

Середній рівень доходу на душу населення у країні – 3,2 тис. євро. Тільки 3,7 % 
домогосподарств є в глибокій бідності, ще 2,5 % – у зоні ризику. Відносно бідними 
себе вважають 19,5 % населення країни. 

Рівень урбанізації Естонії – 69%. Більшість міського населення держави 
зосереджено в п’яти головних містах країни: столиці Таллінні та регіональних 
центрах – Тарту, Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве. Всього в державі є 42 міста та 9 селищ 
міського типу. Сільських поселень на території держави понад 1,2 тис.  

Естонія індустріально-аграрна країни з домінуючою роллю у структурі 
господарства сфери послуг. ВВП країни склав (2014 р.) 22,1 млрд.дол. США. У 
структурі господарства країни на сферу послуг припадає 66,4 % ВВП держави, 
промисловість – 29,7 %, сільське господарство – 3,9 % [6]. У сфері послуг зайнято 
75,6 % економічно активного населення держави (промисловість – 20,2 %, сільське 
господарство – 4,2 %).  
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Основу сфери послуг Естонії формує науково-технічна та комп’ютерна 
інженерія, а також розробка програмного забезпечення. У цьому сегменті 
господарства країни створено (2015 р.) 4047 підприємств, де зайнято 20 425 осіб [6]. 
Річний оборот коштів у сфері розробки програмного забезпечення склав (2014 р.) 
1 675 538,6 тис. євро  вона принесла своїм власникам 92354,9 тис. євро дивідендів. 
Найвідоміша компанія – Skype (заснована як старт-ап двома програмістами з 
Таллінна (2003 р.); 2011 р. придбана компанією Microsoft). В інформаційну сферу 
Естонії за 2014 р. вкладено 164 894,5 тис. євро інвестицій [6]. 

Активно розвивається сфера транспорту держави. Через територію Естонії 
проходить транспортний коридор «Балтійська дотична»: споруджений впродовж 2007–
2011 рр. й об’єднав порти й автотранспортні артерії Данії, Швеції, Литви, Естонії, 
Фінляндії з метою формування доступу товаровиробників до ринків Західної Європи, а 
також забезпечення виходу на швидкозростаючі ринки Китаю, Філіппін, Індонезії, Індії. 
З метою зміцнення національної безпеки Естонія ініціювала (2016 р.) переговори про 
створення Сувалкського транспортного коридору між Литвою та Польщею. 

Головні торгові партнери Естонії – Швеція, Фінляндія, Росія. Основний потік 
естонського експорту припадає на Європейський Союз (близько 70 % усього 
експорту, з них на єврозону – близько 32 %) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структура зовнішньої торгівлі Естонії за секторами в 2014 р.* 

 

Товарні сектори Експорт, % Імпорт, % 

Продукти та живі тварини 7,0 7,9 

Напої та тютюнові вироби 1,7 2,5 

Непродуктова сировина, за винятком палива  9,1 3,1 

Мінеральне паливо й паливно-мастильні матеріали 15,4 17,1 

Тваринні та рослинні масла, жири й віск 0,5 0,2 

Хімічні речовини та супутні товари 5,4 11,0 

Промислові товари, що класифікуються за матеріалами 15,6 17,0 

Машини й транспортне обладнання 29,0 30,3 

Різні готові вироби 16,6 10,4 

Сировинні товари і угоди 0,7 0,5 
* Складено за: [6]. 

 
З метою координації господарського розвитку на місцях, а також, враховуючи 

особливості історичного розвитку території, спеціалізацію її господарства, територію 
Естонії розділено (2013 р. ) на 5 економічних утворень (регіонів) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Економічні регіони Естонії 



 246 

Найбільш складним у плані економічного розвитку є економічний регіон 
Північно-Східна Естонія (табл. 3), що сформований на базі єдиного повіту – Іду-
Вірумаа. Регіон охоплює 7,4 % площі Естонії; на його території проживає 11,2 % 
мешканців держави; центр регіону — м. Нарва; найбільш культурно, релігійно, 
національно, соціально-економічно різнорідний регіон Естонії. Його проблемою є 
проживання на території повіту значної за чисельністю російської національної 
меншини, яка локалізована в м. Нарва та його околицях. Частина представників цієї 
меншини (близько 15 %) веде відкриту антиестонську соціально-політичну 
пропаганду: не здала іспиту на знання естонської мови та не отримала 
громадянства держави, не спілкується естонською мовою та не бажає її вивчати, 
підтримує діяльність РПЦ МП, закликає до приєднання території м. Нарви до Росії. 
Регіон характеризується найвищим рівнем злочинності у державі. У структурі 
господарства переважає розвиток транспортно-логістично-складської сфери (на базі 
порту м. Нарва), видобувної промисловості (сланці), хімічної промисловості, 
машинобудування. Перспективи розвитку регіону пов’язані з реіндустріалізацією 
хімічної та машинобудівної промисловості, диверсифікацією транспортних послуг та 
врегулюванням соціально-економічних та культурних проблем в регіоні. 

Таблиця 3 
Характеристика економічних регіонів Естонії у 2015 р.* 

 

Назва регіону 
Площа, 

км2 

Населення, осіб Густота 
населення, 

осіб на 
1 км2 

усього 
у віці 

5‒14 років 
у віці 

55‒64 років 

Північна Естонія 4333 575601 62147 69401 132,8 

Центральна Естонія 9068 123584 13214 17246 13,6 

Північно-Східна Естонія 3364 147597 14298 25241 43,9 

Західна Естонія 12930 146707 14870 19625 11,3 

Південна Естонія 15532 319782 33353 39658 20,6 
* Складено за: [5; 6]. 

 
Найбільш економічно розвинутим регіоном Естонії є Північний, що утворюється 

на базі єдиного повіту – Гар’юмаа. На нього припадає 9,6 % площі держави, 
проживає 43,8 % її населення. Центром регіону є столиця держави – м. Таллінн. Це 
єдиний регіон Естонії, що характеризується позитивним природним та механічним 
приростом населення, найменшим навантаженням осіб старших вікових категорій 
на працездатне населення. У структурі господарства переважає розвиток сфери 
послуг: комп’ютерні та інформаційні послуги, транспортні послуги, послуги з 
логістики та страхування, консалтингу, послуги з проектування будівель та 
виробничих структур, освітні й медичні послуги, туризм і рекреація тощо. У 
промисловості розвивається точне машинобудування, виробництво засобів 
побутової хімії, харчова та текстильна промисловість. Сільське господарство 
спеціалізується на молочному скотарстві, свинарстві, птахівництві. У районі 
Таллінна розвивається приміське парникове господарство. Незначна частина 
мешканців повіту зайнята в рибальстві. Перспективи розвитку регіону пов’язані з 
реіндустріалізацією промисловості повіту, впровадженням засад інноваційної 
політики у сферу послуг, диверсифікації послуг у сегменті логістики, освіти, 
медицини, туризму. 

Незважаючи на позитивну динаміку трансформаційних змін політичної, 
економічної, соціальної сфер Естонії, держава має вагомі проблеми розвитку, які 
можна об’єднати у чотири групи: демогеографічні проблеми – населенню Естонії 
характерне явище депопуляції та старіння; економічні проблеми – на часі процеси 
реіндустріалізації традиційних галузей господарства Естонії: деревообробки, 
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паливної, харчової, хімічної та диверсифікації сфери послуг держави, особливо у 
сегменті рекреаційної діяльності, транспорту, освіти; соціальні проблеми – 
проблема майнової та національної стратифікації суспільства та подолання 
соціального відторгнення 18 % найменш економічно забезпечених домогосподарств 
країни; проблеми зовнішньої політики держави – сусідство з Росією. 

Естонія підтримує політичні та економічні реформи в Україні, послідовно й 
активно виступає за інтеграцію України в ЄС, запровадження безвізового режиму, 
входження у зону вільної торгівлі (набула чинності з 01 січня 2016 р.), а у 
майбутньому – приєднання України до ЄС. Естонія різко засудила та продовжує на 
різних рівнях засуджувати агресію Росії щодо України та анексію Криму: Естонія 
була однією з держав-ініціаторів введення економічних санкцій ЄС щодо Росії; 
надала матеріальну, гуманітарну, інформаційну допомогу Україні (2014 р.) на суму 
понад 515 тис. євро [4]. 

На сьогодні Естонію розглядають як найуспішнішу державу постсовєтського 
простору, яка активно інтегрується у світовий економічний простір, є на вістрі 
інноваційних та інформаційних змін і водночас, яка зберігає свої національно-
культурні особливості, засуджує агресію Росії та терористичну діяльність у світі, 
всесторонньо підтримує Україну в її євроінтеграційному прагненні. 
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Розглядається специфіка розвитку кримського краєзнавства в умовах гібридної війни. 
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article discusses the specifics of the Crimean regional studies in a hybrid warfare. It announces 
its phenomenon. In general the theme is analyzed Crimean regional studies. 
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Краеведение не есть область сугубо местного знания, связанная лишь с 
пенсионерами и школьниками. Самое детальное, очень конкретное знание и 
(казалось бы) мелочное знание, связанное с некой территорией и ее информацией, 
имеет строго определенный социо-культурный смысл. Названия улиц, населённых 
пунктов, привязка любой атрибутивной информации по неким людям к 
соответствующим местам важны с мировоззренческой точки зрения. Они есть 
основание формирования специфического канона восприятия Пространства и 
Времени. Канон ориентирован на массовое сознание. Масса нуждается в Каноне. 
Он дает спокойствие и уверенность. Его не только навязывают. Он реально нужен. 
Канон дает «правильное восприятие мира». Государству остается только добавить 
Хлеба и Кино. На выходе получается преуспевающее общество и государство. 
Люди такие, на какой освоенной территории они выросли. Тот или иной вариант 
«социо-культурного наполнения личности» формируется именно освоенная 
территория [5]. Это сложный процесс, который определяет все дальнейшую жизнь 
человека.  

Краеведческая информация, которая превращается в знание (усвоенную 
информацию) не может быть случайной. Работает многопараметрическая система 
превращения информации в знание. Процесс протекает на основании строго 
определённого архетипа. Никаких случайностей. Имеют место большие числа и 
связанные с ними правила трансформации неопределенно большого потока 
информации в массовое знание. Совершенно естественно, что именно по этой 
причине социо-культурно турбулентные территории, с быстро меняющейся 
историей, имеют такой атрибут, как периодические и массовые перемены массивов 
краеведческой информации. Меняется весь (или почти весь) пакет информации – 
знания по данной территории. Примером может быть топонимика. Не все равно как 
вы называете улицу. Не все равно, как вы называете населенный пункт, речку или 
урочище. 

Крым – классический пример турбулентной территории. Имеют место 
периодические и радикальные смены доминирующего стандарта освоения 
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территории. Пример: Крымское ханство оказывается логовом разбойников и все 
российское краеведение говорит именно об этом. Крымское краеведение занимает 
особое место в истории краеведения постсоветского пространства. Причина не 
вызывает сомнений. Она в том, что из примерно 3000 лет описанной (с разной 
степенью детальности) истории полуострова, который принято называть Крымом, 
последние 400–500 лет истории пропитаны идеологией до предела. Это наиболее 
«горячий период», который накладывает отпечаток и на «остаток истории» в виде 
примерно 2500 лет. «Остаток» периодически перетряхивается. Есть примеры 
запредельные по своей несуразности перестроения образа прошлого Крыма [9]. 
Иначе как карикатурой их назвать сложно, но … это «строго научное краеведение». 
Сотворение образа прошлого Крыма не имеет ограничений. С ним могут делать 
все, что угодно.  

Последний десяток лет в истории отношений России и Украины связаны с 
гибридной войной. Сложные и путанные российско-украинские отношения перешли 
на новый уровень, после того как в 2014 году случилась «крымская весна». То, что 
давно прогнозировалось, стало реальностью [5; 6; 7; 8]. РФ начала проводить 
политику формирования псевдо-государств и систематического переопределения 
государственных границ и в отношении Украины. Ранее пострадали Молдова и 
Грузия. Мировой резонанс на переформатирование Украины получился 
чрезвычайно значимым. Помимо всего прочего, у него есть и такое следствие как 
очередной виток пересмотра истории Крыма. Крымское краеведение снова 
становится эпицентром внимания. Все меняется снова и снова. Российские 
эксперты стали сочинять новые краеведческие сказки на крови.  

Феномен крымского краеведения, которое имеет радикально различные 
интерпретации в зависимости от текущей идеологической точки зрения, любопытен. 
У новичка опций не много. К примеру, можно включиться на стороне одной из 
экспертных команд и начинать пропагандировать ту или иную точку зрения на 
прошлое Крыма. Менее популярно исследование ситуации с крымским 
краеведением «со стороны». Можно обратить внимание на теоретические и 
методологические аспекты данного феномена. Объектом исследования становится 
само экспертное сообщество. Для меня данная позиция наиболее привлекательна.  

Я исхожу из теории социо-культурных систем (СКС). Она была изложена в 
конце 1990-х годов. С тех пор существенно не менялась. Делается ее дополнение 
теории частными разработками. Они связаны с исследованием диффузионного 
процесса по ВИЧ/СПИД/ТБ/гепатиту С. У него четко выраженные социо-культурные 
основания. Есть блок тематики, связанный с детальным описанием Крыма за 
исторически значимый промежуток времени. Пишется серия книг под названием 
«Сотворение Крыма». Период описания с 1475 г. до текущего времени. Делается и 
прогноз событий на будущее. Сделаны только отдельные и явно случайные 
публикации. Немалое внимание уделено методологическим вопросам корректного 
описания территорий и детальнейшего учета их информации [10; 11; 12; 13]. 
Тематика крымского краеведения, которое рассматривается с точки зрения вполне 
отстранённой и в контексте социо-культурной динамики общего уровня, важна. 
Анализируется ситуация в целом. Интересен стандарт систематического 
переделывания образа пространства и времени Крыма с той или иной точки 
зрения. Можно сказать, что это случай патокраеведения. В нем явно есть что-то 
патологическое.  

Спецификой крымского краеведения является вполне противоречивое 
сочетание двух стандартов реконструкции прошлого. Обычно представлен один 
стандарт. В данном случае, есть две различные версии сотворения прошлого. 
Первый стандарт связан с гипертрофированно выраженной этноцентрической 
точкой зрения. Второй с общей идеологической доктриной, доминирующий на 
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данный момент времени. Сочетание этноцентрической и идеолого-центрической 
доктринам вполне противоречивое. Коротко о них.  

Этноцентрические точки зрения на пространство и время Крыма вполне 
многообразны. Это греческий, крымскотатарский, караимский, русский, украинский, 
немецкий и некоторые иные варианты. В основании каждой точки зрения история 
конкретного этноса в Крыму. Она является основанием создания «целостного 
образа прошлого Крыма». При всем атрибутивном разнообразии этноцентрических 
точек зрения у них есть много общего. Проявляется один архетип создания образа 
прошлого. Детали различны. Архетип единый. Общие черты следующие: 

‒ четко выраженная зацикленность только на своем измерении описания 
крымского пространства и времени. Получается, что именно данный этнос есть 
«самый главный» в Крыму, связанный с ним период времени и конкретные места 
Крыма – самые важные; 

‒ четко выраженная некорректность в отношении конкурирующих 
этноцентрических точек зрения на образы пространства и времени Крыма. Это 
именно конкуренты. Они преподносятся так и только так. Львиная доля усилий по 
развитию этноцентрической доктрины Крыма тратится не столько на подавление 
альтернативных позиций. 

В тезисах нет возможности детально описать общность этноцентрического 
подхода. У этноцентрических доктрин Крыма есть и существенные различия. 
Главное в том, что именно российская этноцентрическая точка зрения подкреплена 
Государством Российским. Происходит слияние идеологической и 
этноцентрической доктрин. Это делает данный конкретный подход отлично 
поставленным. Организовали конвейер сотворения прошлого Крыма. 
Профессионалы. Фабрика крымских грез.  

В условиях гибридной войны РФ против Украины вопрос о Крыме и крымском 
краеведении приобретает особую актуальность. И без того слишком шумное 
крымское краеведение становится еще более беспокойным. По причине того, что в 
Крыму было сформировано большое, хорошо поставленное пророссийское 
экспертное сообщество, однозначно доминирует пророссийская точка зрения. Она 
представлена наибольшим количеством экспертов. В Украине они были 
сторонниками официальной украинской точки зрения на прошлое Крыма. После 
«крымской весны» 2014 г. стали безоговорочными сторонниками нынешней 
российско-гибридной точки зрения. Много пишут. Находятся на данной территории. 
Активно подкармливаются РФ. Такие краеведы и историки напоминают не столько 
научное сообщество, сколько бордель, расположенный в месте с периодическими 
сменами власти. Работают по специальности вне зависимости от того, кто 
доминирует. Символом КФУ является Н. В. Багров. Сделал невероятно успешную 
карьеру в СССР. Стал Героем Украины. Был в первых рядах тех, кто приветствовал 
новую власть в Крыму. Личность канонизированная в КФУ. Н. В. Багров длительное 
время был ректором ТНУ. Стал Президентом КФУ. На том и умер. Отличный объект 
исследования. № 1 при любой власти в Крыму. Феномен, достойный научного 
осмысления.  

В виду многочисленности и хорошей организации пророссийских крымоведов, 
все альтернативные точки зрения на пространство и время Крыма выглядят «не 
убедительно». Они представлены небольшим количеством экспертов. Мало 
публикаций. Нет поставленных команд пропагандистов и многое иное. 
Соревноваться с пророссийскими крымоведами …все равно, что играть с командой 
Новой Зеландии по регби. Шансы близки к нулю. В какой мере количественные 
показатели и характеристики, связанные с экспертным сообществом, влияют на 
корректность экспертной позиции? Ответ четкий ‒ ни в какой мере не влияют. Речь 
идет об идеологии. Она может быть сколь угодно некорректной. Идеологическая 
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доктрина категорически не связана с попытками корректного отражения 
реальности. Она дает удобный образ Крыма. Он может быть сколь угодно лживым.  

В условиях гибридной войны все нехорошее и откровенно неприличное (для 
интеллигентного человека), связанное с экспертной оценкой крымского 
пространства и времени, всплывает с новой силой [1; 2; 3; 14]. Строго говоря, 
ничего принципиально нового нет, но увеличивается «градус некорректности». 
Проблема в том, что экспертная культура советского и постсоветского времени 
категорически не предусматривает метарефлексию [4]. Эксперты категорически 
отказываются корректно анализировать свои теоретические и методологические 
позиции. Замечательный случай освоения очень необычной территории интересует 
постсоветскую интеллигенцию только с точки зрения текущей и явно некорректной 
идеологической точки зрения. Это говорится мною не с точки зрения осуждения. 
Это констатация того, что такой экспертный подход к крымскому пространству и 
времени есть объект научного исследования. Не более того. Мы имеем дело не с 
учеными, а обученных группой циников, готовых выводить на поток любые образы 
Крыма.  
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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. 
Каркас приграничного сотрудничества – это сочетание главных фокусов (кластеров) 
сотрудничества в экономической, политической, природопользовательской и 
природоохранной, культурной сферах и соединяющих их магистралей. В своём 
географическом рисунке каркас приграничного сотрудничества повторяет главные 
расселенческие особенности населения и географию транспортной сети, являясь 
генерализированным выражением его территориальной организации. Звенья 
каркаса концентрируют ведущие элементы производительных сил; на них 
приходится подавляющая доля промышленного производства, транспортной 
работы и непроизводственной деятельности. Назначение каркаса – служить 
основой формирования системы развитых трансграничных связей между 
приграничными регионами, что в перспективе при благоприятных социально-
экономических и политических условиях может привести к формированию 
трансграничной территориальной социально-экономической системы, где фактор 
границы является не барьерным, а объединяющим, позволяет аккумулировать 
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инновации в целях повышения благосостояния жителей пограничья. Развитый 
каркас приграничного сотрудничества обеспечивает разностороннее обслуживание 
населения пограничья и трансграничных потоков товаров, информации, людей. 
Позволяет совместно использовать материальные и трудовые ресурсы выгоды 
ЭГП, локальной ёмкости пограничья. Каркас сотрудничества выражает 
пространственную ориентацию международных связей на уровне приграничных 
регионов. 

Очевидно, что целенаправленное конструирование каркаса приграничного 
сотрудничества является стратегической задачей трансформирования экономики 
региона и его вхождения в мировое экономическое, культурное и информационное 
пространство. Опорные центры приграничного сотрудничества соединяются между 
собой транспортными магистралями. Транспортные магистрали могут быть 
представлены как коридоры приграничного сотрудничества – важнейшие элементы 
его территориального каркаса. В состав коридора входят: трансграничная 
автомобильная (межгосударственного, регионального, местного уровня) или 
железнодорожная магистраль, пограничный переход. Такие трансграничные 
коридоры могут выполнять ряд обменных функций: от межгосударственного до 
локального уровней. При этом, следует отметить, что обменные функции 
межгосударственного уровня (транзитные) концентрируют международные 
магистрали. Их концентрация обусловлена масштабами обменных процессов и 
наличием соответствующей инфраструктуры, поэтому носит объективный характер. 
В связи с этим имеется противоречие между транзитными связями и местными, 
когда они происходят в пределах одного транспортного коридора. Не ставя под 
сомнение важность транзитного аспекта в развитии приграничного сотрудничества, 
тем не менее, возникает необходимость в разрешении данного противоречия без 
ущемления интересов приграничных регионов и его населения в осуществлении 
беспрепятственного перемещения в пределах пограничья, поскольку местные связи 
территориально привязаны к относительно небольшой полосе вдоль границы. Эта 
проблема может быть решена посредством развития коридоров регионального и 
местного уровня путём состыковки транспортных сетей соответствующего уровня 
через открытие дополнительных переходов. Там, где для крупных компаний 
издержки, связанные с пересечением границы, выбор вариантов пересечения 
колеблется несколькими десятками километров, не имеет существенного значения,  

то для местных жителей и малого бизнеса, ориентированного на пограничье, 
это существенный фактор выживания и развития.  

Брестская область находится в поле влияния транспортных коридоров 
европейского значения и стремится развивать связи с соседними регионами 
(например, еврорегионы «Буг», «Беловежская пуща»), поэтому актуальной 
является проблема диверсификации транспортных связей на межрегиональном 
уровне. Результаты исследования данного аспекта на примере Брестской области 
представлены в таблице 1. 

Анализ таблицы показывает, что наиболее обеспеченным трансграничными 
автомобильными дорогами является белорусско-польское пограничье (1 дорога с 
твёрдым покрытием на 29,1 км). Для белорусско-украинской границы этот 
показатель составляет 1 дорога на 44,3 км границы. Для Брестской области этот 
показатель составляет 1 дорога с твёрдым покрытием на 31, 7 км, на белорусско-
польской границе и 1 дорога на 52,1 км на белорусско-украинской. 

Средняя густота железных дорог составляет 1 дорога на 145 км для 
белорусско-украинской границы (в пределах Брестской области 1 дорога на 208 км) 
и 1 дорога на 81,4 км границы (в пределах Брестской области 1 дорога на 111 км). 

Таким образом, уровень обеспеченности трансграничными автомобильными и 
железными дорогами Брестской области несколько ниже, чем белорусско-польской 
и белорусско-украинской границ в целом. 
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Очевидно, что критерием степени использования имеющейся транспортной 
инфраструктуры в такой сфере как приграничное сотрудничество должно быть 
количество дорог, оборудованных пограничными переходами, доступными для 
граждан, а в случае с железными дорогами, ещё и наличие регулярных 
пассажирских рейсов. 

Таблица 1 
Трансграничная транспортная инфраструктура Брестской области 

 

 

 
На брестском отрезке белорусско-польской границы функционирует пять 

автодорожных пограничных переходов. На брестском отрезке белорусско-
украинской границы функционируют шесть автодорожных переходов (табл. 1). В 
Брестской области из семи дорог с твёрдым покрытием, пересекающих белорусско-
польскую границу, на трёх имеются переходы доступные для граждан (показатель 
эффективности использования транспортной инфраструктуры 42,9 %, для всей 
белорусско-польской границы – 28,6 %). Из восьми автодорог, пересекающих 
белорусско-украинскую границу, на шести функционируют пограничные переходы 
(показатель эффективности использования – 75 %, для всей белорусско-украинской 
границы он равен 51 %). Что касается железных дорог, то они на белорусско-
польской границе и на белорусско-украинской границе оборудованы пограничными 
переходами для граждан и по ним осуществляются регулярные пассажирские 
рейсы.  

Потенциально наиболее благоприятные транспортные условия развития 
приграничного сотрудничества сложились на белорусско-польском пограничье, но 
наиболее полно используются существующие трансграничные транспортные пути 
на пограничье белорусско-украинском. Наиболее эффективное использование 
существующей  транспортной инфраструктуры характерно для Брестской области. 
Таким образом, следует отметить, Брестская область обладает существенным 
потенциалом для развития транспортной составляющей приграничного 
сотрудничества. 

Через территорию Брестской области проходят следующие международные 
магистрали: Е-30 (М 1), (планируемый трансъевропейский транспортный коридор  
А-2 Амстердам – Берлин – Варшава – Минск – Москва); М 10 (Брест – Гомель – 
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Россия); Е-85 (М 11). По территории Люблинского воеводства и Волынской области 
проходят автотрассы: Е-40 (Франкфурт – Краков – Ровно – Киев); Варшава – 
Люблин – Ковель – Киев; Варшава – Люблин – Львов. 

Из железных дорог в первую очередь следует отметить линию Берлин – 
Варшава – Брест – Москва. Эта линия является элементом евроазиатского 
контейнерного коридора. Через линию Брест – Ковель – Львов Брестская область 
имеет выход к линии Варшава – Люблин – Ковель – Киев. Важное транспортное 
значение имеет линия Вильнюс – Барановичи – Ровно – Киев.  Эти линии образуют 
транспортный треугольник, вершинами которого являются Люблин, Барановичи, 
Ровно. Брестский железнодорожный узел находится на северо-западном ребре 
этого треугольника, а Ковельский – на южном ребре. Это основной элемент 
трансграничного железнодорожного транспортного каркаса, который объединяет 
приграничные регионы Беларуси, Польши и Украины. Принимая во внимание 
сложившуюся на территории трёх приграничных регионов конфигурацию 
автодорожной и железнодорожной сетей, можно предположить, что на её основе 
могут и должны формироваться оси и узлы приграничного сотрудничества                 
[1, с. 240]. Это трансграничный каркас территориального взаимодействия, где 
осями взаимодействия являются транспортные линии, а его узловыми точками 
центры опорного каркаса расселения, с узловыми транспортными функциями. К 
потенциальным осям приграничного сотрудничества можно отнести транспортные 
линии: Люблин – Бяла-Подляска – Брест – Кобрин – Берёза – Барановичи (вдоль 
трассы Е-30), Люблин – Ковель и далее в направлении на Ровно, а так же по оси 
Брест – Ковель. Важным элементом этого каркаса, вероятно, станет линия Брест – 
Пинск – Лунинец (автомагистраль М 10 и Полесская железная дорога), 
объединяющая Полесский регион Беларуси.  

Пространственное моделирование опорного каркаса приграничного 
сотрудничества Брестской области позволило выявить на данный момент 
нереализованные возможности оптимизации приграничной инфраструктуры. Эти 
возможности связаны с развитием системы пограничных переходов местного 
значения. Районным и областным органам власти совместно с пограничным 
комитетом Беларуси предлагается в дополнение к действующим, несколько 
вариантов открытия новых пограничных переходов. На белорусско-польской 
границе: Томашовка – Влодава, Каменюки – Беловеж и на белорусско-украинской 
границе: Дывин – Самары, Малиновка – Мукашин. 
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Раскрыты социально-экономические аспекты исследования образовательного 
потенциала региона. Проанализированы научные подходы к изучению понятия 
«образовательный потенциал», «научный потенциал», его составляющие. Раскрыта 
структура и динамика образовательных и учебных заведений, проведен сравнительный 
анализ его основных показателей. 

Ключевые слова: образовательный потенциал, научный потенциал, система 
образовательных учреждений, учебные заведения. 

 
Krasnopolskaya N. V., Potapovа A. G. The Use of the Educational Potential of the 

North-West Economic Region. The socio-economic aspects of the research of educational 
potential of the region were studied in the article. It has been analyzed scientific approaches to 
the study of the concept of «educational potential», «scientific potential», its components. The 
structure and dynamics of educational and training institutions were showed; comparative 
analysis of indicators of the permanent residents by major age groups and indicators of 
quantitative and qualitative composition of scientists were conducted.  

Key words: educational potential, scientific potential, educational institutions, educational 
institutions. 

 
Общественная география в настоящее время занимается исследованием 

инновационно-инвестиционного потенциала территории; имиджа территории; 
менталитета локального и регионального социума; гендерного неравенства; 
социальной безопасностью населения. Современными учеными достаточно 
рассматриваются вопросы экономической, продовольственной, экологической 
безопасности, однако мало внимания уделено исследованию человеческого 
потенциала, в том числе образовательного и научного. Экономический рост страны 
возможен лишь при условии высоких показателей грамотности населения (что 
является основой для формирования высококвалифицированных кадров), а 
человеческое развитие осуществляется благодаря возможности получения 
качественного образования независимо от мест проживания населения. Знания 
приобретаются благодаря образовательно-воспитательному процессу, что 
является непрерывным, целостно-последовательным и регулируемым. В 
отечественной научной литературе до сих пор не сформировано единого подхода к 
определению сущности образовательного потенциала, однако определены его 
количественные и качественные характеристики. К количественным характе-
ристикам относят время обучения или общую стоимость обучения во всех звеньях 
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образовательной системы, а к качественным характеристикам − знания, умения, 
навыки, гуманитарные свойства, творческий потенциал, социальный интеллект. 
Базой формирования образовательного потенциала является система 
образования, которая включает дошкольное образование, общеобразовательное и 
высшее образование. На качественные и количественные характеристики 
образовательного потенциала влияют кадровые и финансовые ресурсы системы 
образования, материально-техническая база. Развитие системы образования и ее 
территориальная структура находятся в прямой зависимости от уровня социально-
экономического развития каждого из регионов. Особое значение данные аспекты 
исследований приобретают при низких показателях уровня рождаемости, что ведет 
к сокращению сети общеобразовательных заведений и количества учителей. 
Усиливается разрыв между требованиями работодателей к качеству рабочей силы 
и уровня подготовки, что приводит к снижению трудоустройства выпускников 
учебных заведений. Весомой причиной безработицы выпускников есть качество 
подготовки в учебных заведениях, которые страдают от недофинансирования в 
соответствии к современным требованиям высокотехничного производства и 
информации населения о перспективах развития рынка труда, превышение 
предложения рабочей силы над спросом. Нарушается принцип интеграции 
образования и науки, что ведет к уменьшению количества высших учебных 
заведений, в которых ведется научно-исследовательская работа. Кроме того, 
наблюдается динамика сужения кадрового потенциала (сокращение численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения), части преподавателей с 
учеными званиями и научными степенями (низкий уровень оплаты труда)              
(О. Крамарова, 2016). Поэтому, учитывая евроинтеграционные стремления 
Украины, возникает необходимость таких социогеографических исследований, 
которые являются составной частью научного и инновационного потенциала. 

Образовательный потенциал населения региона создается усилиями 
потенциала учреждений системы образования. Образование должно стать одним 
из ведущих факторов развития общества, поскольку способствует реализации 
человека в профессиональной сфере, экономической отдачи высоко-
квалифицированного труда, роста интеллектуального потенциала и будет 
способствовать повышению уровня ее международной конкурентоспособности. Для 
успешного функционирования рыночных отношений крайне нужны 
квалифицированные, экономически-грамотные кадры, которые умеют аналитически 
мыслить и быстро принимать важные профессиональные решения. 

Система образования Северо-Западного региона представлена дошкольными, 
общеобразовательными, внешкольными, профессионально-техническими, высшими 
учебными заведениями и учреждениями повышения квалификации. 

В регионе сосредоточено 863 дошкольных учебных заведений (в Волынской 
области – 468, Ровенской области – 395), 1572 общеобразовательных учебных 
заведений (775 и 797), высших учебных заведений – 28 (13 и 15), профессионально-
технических заведений – 41 (20 и 21), внешкольных учреждений – 118 (80 и 38). 

Сетью дошкольных учреждений Волынской области в 2015 г. было охвачено 
37,2 тыс. детей (в городских поселениях – 24,3 тыс. человек, в сельских поселениях 
– 12,9 тыс. человек). В Ровенской области дошкольное образование получают 
более 37 тыс. детей. Общее количество учеников Волынской области, получившее 
среднее образование, составило 122,9 тыс. человек. В Ровенской области в 
общеобразовательных учебных заведениях обучалось 143,5 тыс. учеников.  

Динамика контингента школьников Северо-Западного района характеризуется 
постоянным его сокращением, причиной чего является снижение показателей 
рождаемости и динамика миграционных процессов. В регионе растет удельный вес 
малокомплектных общеобразовательных учебных заведений из-за сокращения 
количества школ и учеников. В малокомплектных школах трудно обеспечить 
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преподавание всех предметов специалистами соответствующего профиля, ведь 
государственные расходы на содержание одного ученика в таких школах гораздо 
выше существующих нормативов.  

В регионе действует 26 научных организаций (2,0 % в Украине), где работает 
664 работника и выполняется всего 0,3 % научных и научно-технических работ. 
Только семь вузов имеют аспирантуру, где обучается 699 аспирантов (2,0 % по 
Украине), 4 учреждения имеют докторантуру (1,6 % по Украине) и 27 человек 
докторантов (1,8 % по Украине).  

Образование должно готовить человека к жизни в информационном обществе, 
которое ежедневно потребляет информационные продукты: интернет, компьютеры, 
кредитные карточки и поэтому требует достаточного финансирования. Чем выше 
уровень развития экономики, тем больший объем финансовых ресурсов должно 
получать образование. Система финансирования образования, которая существует 
сегодня в Украине, по существу, сформирована еще в советское время, а в 
независимой Украине − только модифицированная. Существующая система 
безусловно является консервирующей, поскольку лишь позволяет на определенном 
уровне поддерживать существующую систему образования и науки, однако не 
позволяет ей развиваться. 

Объем финансирования образования в разных странах определяют в 
соотнощении от ВВП страны, что определяет прямую зависимость от уровня 
развития экономики. Статьей Закона Украины «Об образовании» определен 
необходимый объем бюджетных ассигнований на сферу образования в размере не 
менее 10 % от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако, ни разу, с момента 
обретения независимости Украины, не удавалось выйти на такой уровень 
финансирования. Так, в 2014 г. общие расходы составляли 5,3 % ВВП страны. 
Основными расходными статьями государственного бюджета являются 
ассигнования на среднее образование (42 % всех расходов), на высшее 
образование (30 %), дошкольное образование (12 %) и профессионально-
техническое обучение (6 %). Около 4 % тратится на внешкольное образование и 
работу с детьми, еще 1 % − на последипломное образование. Лишь по 0,5 % 
годовых бюджетных ассигнований расходуется на материально-техническое 
обеспечение учебных заведений, исследования и разработки в области 
образования. При этом, более 90 % государственных инвестиций направляется на 
выплату заработной платы, уплату коммунальных услуг, питание и т. д. Величина 
бюджетных расходов каждого из учебных заведений − неодинакова. Так, в среднем 
бюджетное финансирование одного дошкольного образовательного учреждения в 
2014 г. составило 806,4 тыс. грн, общеобразовательного − 13,4 %  (1703, 6 тыс. грн), 
техникумов и университетов – 12,3 млн грн и 58,4 млн грн соответственно [1]. 

Образовательный потенциал Северо-Западного экономического района 
является одним из немногих его конкурентных преимуществ. Важной составляющей 
экономического потенциала является интеллектуальное развитие населения, 
которое зависит от системы образования, науки, компьютерного и 
информационного обеспечения. Получить качественное образование − одно из 
важнейших составляющих человеческого развития. Системой образования 
охвачено 25 % населения экономического района и в дальнейшем данная 
тенденция будет сохраняться. В то же время наблюдается неблагоприятная 
демографическая тенденция, в частности, сокращение численности населения за 
счет миграционных движений. Так, за последние годы на миграционные потоки 
приходится 13,4 % населения в возрасте до 15 лет, 60,3 % − население в возрасте 
от 15 до 28 лет, что свидетельствует о значительных потерях образовательного 
потенциала региона. В возрастной структуре населения региона 25 % приходится 
на население в возрасте до 15 лет, 54 % − на население старше 16 лет, что 



 259  

свидетельствует о необходимости не только сохранения, но и обновления 
материальной базы образовательной системы.  

Следовательно, необходимо создавать научно-учебные центры, отвечающие 
перспективам развития науки и техники, расширять доступность образования путем 
телекоммуникационных и информационных технологий. В рыночных условиях 
целесообразно восстановить партнерские отношения высших и профессионально-
технических учебных заведений и предприятий, что позволит учесть потребности и 
требования потенциальных работодателей к квалификации будущих специалистов. 
Кроме того, необходимо осуществить дифференциацию учебных заведений, 
которые бы учитывали текущие и перспективные потребности в кадрах конкретных 
территорий.  
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Проаналізовано історичні аспекти вивчення сучасного клімату Волині. Наведено 

результати математичної обробки метеорологічних даних за період інструментальних 
спостережень, визначено основні кліматичні показники. Розглядаються проблеми 
регіонального прояву глобального потепління з позицій практики природокористування.  

Ключові слова: сучасний клімат, індикатори змін клімату, глобальне потепління. 
 

Tarasyuk N. A., Tarasyuk F. P. Regional Investigations of Current Climate of Volyn. 
We analyzed historical aspects of current climate of Volyn. The results of mathematical 
processing of meteorological data for the period of instrumental observations, the main climate 
indicators are submitted. The problems of regional manifestation of global warming from the 
standpoint of practice environmental management are given. 

Key words: current climate, indicators of climate change, global warming. 

 
Актуальність теми зумовлена посиленою увагою до сучасного клімату та 

браком інформації про регіональні дослідження клімату та його зміни. 
Загальновідомо, що клімат – це природний ресурс, життєво важливий для здоров’я 
людини, визначає напрями та види її господарської діяльності. Кліматична 
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інформація допомагає приймати зважені господарські рішення, планувати та 
адаптувати свою діяльність та проекти з урахуванням сучасних кліматичних умов. 
Глобальне потепління викликає ризики в різних аспектах: інтенсивні та тривалі 
посухи зумовлюють зменшення врожаю сільськогосподарських культур; хвилі тепла 
та хвилі холоду впливають на роботу транспорту, інфраструктури; економіка 
багатьох країн залежить від туризму, але саме варіації погоди та кліматичні зміни 
вносять корективи в розвиток цієї галузі та вимагають особливої уваги.   
        Мета роботи – виявити особливості прояву глобального потепління на 
території Волині. 
        Завдання передбачає  короткий історичний нарис про організацію 
метеоспостережень і вивчення сучасного клімату на Волині, опрацювання 
інформаційної бази метеоданих та визначення регіональних індикаторів прояву  
змін клімату. 
         Результати дослідження. Інструментальні метеорологічні спостереження на 
території сучасної Волинської області були організовані в 1922‒1935 рр. за часів 
панування Польщі. Проводилися спостереженням за рівнем води у річках й 
агрометеорологічними умовами. У 1939–1940 рр. в Україні всі гідропости були 
паспортизовані й стали складовою гідрометеорологічної мережі України. Саме тому 
1939 р. вважають початком регулярних інструментальних спостережень на Волині. 
У Луцьку в лютому 1944 р. було організовано роботу військового метеорологічного 
майданчика, який забезпечував необхідною інформацією бойові вильоти військових 
літаків. А вже в березні 1944 р. на його базі було організовано роботу метеостанції, 
а з 19 травня 1944 р. розпочинаються регулярні цілодобові спостереження за 
погодою (4 рази на добу). До кінця 1945 р. на території області вже функціонували 
шість метеостанцій (у м. Луцьк, м. Ковелі, м. Володимир-Волинському, в селищах 
Маневичі, Любешів та в селі Світязь). Спостереження за програмою 
гідрометеослужби, які є носіями інформації для вивчення клімату розпочались із 
1946 р.: з січня ‒ метеостанції Ковель та Володимир-Волинський; із лютого – 
метеостанція Маневичі; з травня ‒ метеостанції Луцьк та Любешів; із жовтня ‒  
метеостанція Світязь. Робота всіх метеостанцій була підпорядкована Волинському 
обласному гідрометеорологічному бюро (ГМБ), яке було створене в 1956 р. на базі 
Луцької обласної гідрологічної станції. В 60-х роках минулого століття на території 
області функціонувало понад 300 агрометеорологічних постів (у колгоспах та 
радгоспах). Уже в 1959 р. за результатами аналізу метеорологічної інформації було 
видано «Агрокліматичний довідник по Волинській області» [1]. Пізніше, кліматичні 
особливості території області найбільш повно були висвітлені в колективних 
монографіях «Природа Волинської області» (1978), «Климат Луцка»(1988), «Клімат 
Шацького національного парку» (1995), «Єврорегіон «Буг»: Волинська область» 
(1997). Загалом характеристика клімату та клімату ґрунтів Волинської області  
висвітлена в окремих наукових публікаціях, починаючи з 80-х років ХХ ст. й донині  
[3–7], довідкова інформація наведена в «Агрокліматичному довіднику по Волинській 
області (1986‒2005 рр.)» та в «Кліматичному кадастрі України» [1; 2]. На території 
області метеоспостереження нині проводять на шести метеостанціях, функціонує 
Волинський обласний центр з гідрометеорології та 30 гідрологічних постів (басейни 
р. Західний Буг, р. Припʼять).   
        На наш погляд, важливою складовою у проведенні досліджень сучасного 
клімату, передусім, є аналіз багаторічних змін температури повітря та кількості 
опадів. На початок ХХІ ст. на всій планеті повільно, але постійно зростає 
температура повітря. Для України й для Волині кліматичні ризики ще не несуть 
загрози для населення, проте вивчення тенденцій зміни температури повітря, 
кількості опадів має важливе практичне значення для потреб практики 
рослинництва, садівництва, фермерства, лісового господарства. Крім того, сучасний 
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клімат є безпосередньою складовою частиною комфортності умов відпочинку й 
оздоровлення людей.  
        Територія області знаходиться в межах помірних широт, тому впродовж року 
переважає західний перенос повітряних мас і клімат є гумідним: мʼяка зима та 
достатньо вологе літо. Влітку температура повітря на Волині залежить від кількості 
сонячного тепла та його розподілу, а взимку термічні умови визначаються 
циркуляцією атмосфери. Незначні просторові відмінності термічного режиму 
зумовлені рівнинністю території та густою мережею поверхневих водойм. Найнижча 
середньомісячна температура повітря відмічається у січні (табл. 1) та змінюється 
від  -4,2 ºС (метеостанція Маневичі) до -3,6 ºС (метеостанції Світязь та Володимир-
Волинський).  

Таблиця 1 
 Середня місячна температура повітря (0С) та сума опадів (х, мм) 
 

Місяці/ 
метеостанції 

Любешів Світязь Ковель Маневичі 
Володимир-
Волинський 

Луцьк 

t, 
0
C 

х, 
мм 

t, 
0
C 

х, 
мм 

t, 
0
C 

х, 
мм 

t, 
0
C 

х, 
мм 

t, 
0
C 

х, 
мм 

t, 
0
C 

х, 
мм 

I -4,1 34,5 -3,6 32,1 -3,8 33,1 -4,2 40,4 -3,7 33,1 -3,9 28,1 

II -3,3 30,4 -2,9 30,5 -3,0 32,8 -3,4 37,6 -2,9 33,0 -3,2 27,7 

III 0,9 31,0 1,1 29,3 1,2 31,9 0,7 36,2 1,3 31,6 1,0 26,8 

IV 8,2 36,0 8,0 38,9 8,2 38,9 7,8 43,6 8,2 40,1 8,1 35,6 

V 14,0 60,1 13,9 56,9 13,9 59,7 13,8 62,7 13,8 62,5 14,0 55,1 

VI 17,0 75,7 17,2 66,4 17,2 76,2 17,0 78,8 17,0 77,8 17,2 68,7 

VII 18,6 84,6 18,9 77,5 18,8 82,7 18,6 88,4 18,6 81,5 18,8 82,6 

VIII 17,7 64,2 18,0 65,2 17,8 65,4 17,7 66,5 17,7 65,5 18,0 64,1 

IX 13,0 55,2 13,4 51,0 13,0 52,9 12,9 61,6 13,2 52,5 13,3 53,2 

X 7,5 41,7 8,02 38,5 7,7 39,6 7,4 43,6 7,9 42,0 7,8 37,3 

XI 2,4 43,8 2,9 39,3 2,7 44,8 2,4 49,7 2,9 42,1 2,7 37,5 

XII -1,7 39,8 -1,2 35,6 -1,5 38,8 -2,0 47,2 -1,5 38,5 -1,5 34,9 

Рік 7,5 598 7,8 561,5 7,7 593,5 7,4 660 7,7 600 7,8 552 

 
Узимку спостерігається загальна тенденція до зниження середньомісячної 

температури повітря в напрямку на схід та північний схід області. Абсолютний мінімум 
температури повітря (-35,5 ºС) в межах області зареєстрований у м. Володимир-
Волинський у січні 1987 р. Узимку на території області спостерігаються відлиги, 
найменша кількість днів із відлигами з грудня по лютий спостерігається в м. Луцьк 
(52), а найбільша ‒ в м. Володимир-Волинський (до 57). Найтеплішою видалася зима 
1993–1994 рр., коли 79 днів були з відлигою (м. Володимир-Волинський,                           
смт Маневичі, с. Світязь). Такі явища є загрозливими для озимини. В окремі 
багатосніжні та холодні роки відлиги спостерігаються не більше 5 днів. Упродовж року 
в середньому 30‒35 днів на території області спостерігається температура повітря 
нижче -10 ºС. Встановлено, що один раз у два роки спостерігається зниження 
температури повітря до -23 ºС, 1 раз у 10 років – до -29,8 ºС, 1 раз у 20 років – до               
-31,7 ºС. Зниження температури повітря до -35,2 °С можна очікувати 1 раз у 100 років [1]. 

Найвищі значення температури повітря спостерігались у серпні 1992 р. по 
метеостанції Любешів (36,9 °С) та в серпні 1998 р. по м. Ковель (36,5 ºС). В останні 
десятиліття над територією області з травня по вересень, іноді – в квітні та жовтні 
спостерігається висока температура повітря (25 ºС й вище). Південніше широти 
Луцька число днів із температурою повітря 25 ºС й вище становить 35 днів і більше. 
На півночі області число днів із високою температурою повітря зменшується. 
Ймовірність (%) максимальної температури повітря 25 °С й вище для широти міста 
Ковель становить в липні 3,4 %, у серпні – 5,5 %, а за рік – 9,9 %. 

Найбільша тривалість періоду з дуже високою температурою повітря (30°С й 
вище) на Волині сягає 15 днів, ймовірність зростання температури повітря вище           
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30 ºС в теплий період року становить 75–90 %, а вище 35 ºС – 10‒15 %, тобто один 
раз у 6–10 років [2]. 
        У теплий період року в повітрі та на поверхні ґрунту спостерігаються заморозки. 
Найбільш пізній заморозок у повітрі спостерігався 23 травня 1989 р. в смт Маневичі, 
найбільш ранній ‒ 13 вересня 2002 р. в смт Любешів. Найбільш рання дата 
останнього заморозку на поверхні ґрунту навесні відмічена 10 квітня 2005 р., 
найбільш пізня – 1 червня 1990 р. в околицях м. Луцька. Найбільш рання дата 
заморозку на поверхні ґрунту восени – 4 вересня 1998 р.у (м. Ковель), найбільш 
пізня – 28 жовтня 1989 р. (с. Світязь, м. Ковель). На території області заморозки на 
поверхні ґрунту в період із 2 червня до 5 вересня – не реєструвались. Абсолютна 
амплітуда температури повітря над територією області становить 72,4 ºС. 
        Загалом, термічні умови на території області цілком сприятливі для розвитку 
рослинництва, кормової бази тваринництва, лісівництва, а також для активного 
туризму та рекреації. 
         Для Волині характерний континентальний режим атмосферного зволоження, 
найбільша кількість опадів випадає в теплий період року (70 %). У середньому за рік 
на території області випадає близько 601 мм опадів. Починаючи з 1986 р., цей 
показник зростає. Найбільше опадів випадає в смт Маневичі (660 мм) та                   
м. Володимир-Волинський (600 мм). Найменша кількість опадів – у межах м. Луцьк 
(552 мм) і Шацького поозерʼя (с. Світязь, 561,5 мм). На іншій території області 
кількість опадів у багаторічному режимі змінюється від 598 мм (смт Любешів) до  
593 мм (м. Ковель). У кінці ХХ ‒ на початку ХХІ ст. найбільша кількість опадів 
випадає в липні, тоді як в попередні періоди спостережень найбільш вологим був 
червень. Найсухішим за весь період спостережень видався 1961 р. (270,3 мм,                
смт Любешів, менше 300 мм ‒ смт Маневичі та м. Луцьк). Максимальна кількість 
опадів за весь період спостережень зареєстрована на метеостанції Маневичі в      
1998 р. (1001 мм). По території області максимальне значення суми опадів за рік 
становить більше 800 мм (від 806,7 мму м. Ковель до 863 мм у смт Любешів).  
        Індикатором прояву потепління є зростання середньорічної температури 
повітря та збільшення кількості опадів за рік. За даними досліджень, в Україні на 
початку ХХІ ст. відмічається підвищення середньої річної температури повітря від 
0,7 до 1,0 оС [1; 2]. Середнє багаторічне значення річної температури повітря по 
області становить 7,5 оС. Починаючи з 1998 р., на території Волині спостерігається 
стійке підвищення  середньорічної температури повітря: за останні 20 років на 1,0 оС 
(до 8,5 ºС), а в 2015 р. до +9,8 оС. 2015 рік став рекордсменом зі зміни температури 
повітря на Волині ‒ від 9,6 оС (метеостанція Маневичі) до 9,9 оС (метеостанції 
Світязь, Луцьк, Ковель). В умовах змін температури повітря спостерігаються 
відмінності в кількості опадів. По всій території області максимальна їх кількість 
спостерігається в липні місяці (більше 100 мм). На північному сході області, в центрі  
Волинського Полісся спостерігається загальне зменшення суми опадів у червні 
місяці та добре виражене відʼємне відхилення в жовтні. Максимум опадів змістився 
на кінець літа липень– серпень. У межах південної частини Волинського Полісся 
спостерігається найбільш рівне зростання кількості опадів упродовж року з 
позитивними відхиленнями в жовтні місяці. Височинна територія області 
характеризується загальним зменшенням кількості опадів у напрямку на схід (від               
м. Володимир-Волинський до м. Луцьк). Найбільші відхилення суми опадів за місяць 
спостерігається в м. Луцьк (у липні кількість опадів за період із 1998 р. зросла на            
30 мм), а в листопаді та грудні опадів випадає дещо менше норми. По всій території 
області відмічаємо загальну тенденцію до збільшення суми опадів за рік із 
позитивними відхиленнями. Такі зміни є проявом глобального потепління. Проте 
трапляються аномалії, які виражені різкою зміною додатного відхилення на відʼємне. 
Таким видався й 2015 р., який водночас побив рекорди з температури повітря. 
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      Висновки. Зміна регіональної температури повітря та кількості опадів на Волині 
відповідає глобальним змінам клімату. Найбільш інтенсивні зміни температури 
повітря та кількості опадів відбуваються в північній поліській частині області. 
Загалом, клімат Волинської області характеризується вираженою тенденцією до 
зростання температури повітря та збільшення кількості опадів, тому вивчення 
динаміки клімату на регіональному рівні є перспективним як для потреб практики 
містобудування, енергозбереження, так і для сільського господарства, лісівництва, 
а, головно, для визначення пріоритетів транскордонного співробітництва в галузі 
торгівлі та розвитку рекреації й туризму впродовж цілого року. 
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Uievych N. D. Modern Problems of Development of Pig Breeding Ratne in the District 
Volyn Region. One of the main branches of agriculture is livestock. The role of livestock is 
providing the population with food and raw materials for other sectors of the economy in the 
district. 

Key words: livestock, pig breeding, agriculture, Volyn region. 

 
Актуальність дослідження. Тваринництво є провідною галуззю 

агропромислового сектору Волинської області, основним призначенням якої є 
забезпечення виробництва продуктів харчування тваринного походження в обсягах, 
які відповідають нормам продовольчої безпеки. Характерною рисою тваринництва є 
те, що воно тісно пов’язане з промисловістю й сільським господарством. Сучасне 
тваринництво потребує впровадження раціональних методів розведення, годівлі та 
утримання домашніх тварин і птиці з метою підвищення їхньої продуктивності. Все 
це зумовлює необхідність наукового супроводу цієї проблематики. 

Мета дослідження ‒ аналіз проблем розвитку тваринництва Ратнівського 
району Волинської області в розрізі галузей і підприємств. 

Результати дослідження. Ратнівський район розміщений у північно-західній 
частині Волинської оласті. На заході й півдні район межує з Шацьким і 
Старовижівським, на сході – з Камінь-Каширським і Любешівським районами. На 
півночі проходить державний кордон України з Республікою Білорусь, де 
Ратнівщина межує з Малоритським районом Брестської області [1]. 

Через районний центр проходить автомагістраль міжнародного значення 
Брест–Ковель–Одеса–Кишинів. Залізнична колія сполученням Ковель–Брест 
проходить через смт Заболоття. 

Район має зручне географічне положення та транспортне сполучення з іншими 
сусідніми районами області та Республікою Білорусь, що впливає на попит товарів 
тваринницької галузі не тільки місцевого населення, а й із-за кордону. 

У сільському господарстві Ратнівського району функціонують такі види 
господарств: товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), сільсько-
господарське приватне підприємство (СГПП), фермерське господарство (ФГ), 
сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК). 

У районі здійснює фінансово-господарську діяльність 12 сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, два приватні підприємства, три товариства з обмеженою 
відповідальністю, 17 фермерських господарств і понад 14 тисяч особистих 
селянських господарств.  

У всіх категоріях господарств району нараховується 13 029 голів великої 
рогатої худоби (ВРХ), у тому числі – 9447 голів корів; свиней – 15 439 голів. В 
агроформуваннях нараховується 3909 голів ВРХ, у тому числі – 1617 голів корів. 
Поголів’я м’ясного напряму в господарствах складає 2072 голів ВРХ, із них –               
839 голів корів [4]. 

Свинарство – галузь сільськогосподарського виробництва, що забезпечує 
населення цінними продуктами харчування [3]. Основною проблемою району, а 
саме свинарства на сьогодні, є масове захворювання свиней в особистих 
селянських господарств, що призводить до загибелі тварин. У серпні 2016 р. 
Ратнівщину спіткала велика епідемія хвороби свиней, яка, як виявилося пізніше, 
називається африканською чумою свиней. 

Африканська чума свиней (АЧС) – вірусна хвороба, яка перебігає блискавично, 
гостро, підгостро, безсимптомно й характеризується високою захворюваністю та 
смертністю (98‒100 %). Вакцин і медикаментів, які захищають від цієї хвороби не 
існує. Люди на африканську чуму свиней не хворіють. 

Джерело інфекції – хворі свині. Захворювання може поширюватися з м’ясом, 
м’ясними виробами від хворих тварин. Хвороба передається не тільки за цих умов, 
а й поширюється через корми, пасовища, забруднений транспорт, у якому 
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перевозять хворих тварин. Комахи, хижі птахи та звірі можуть бути переносниками 
вірусу. Масове захворювання свиней, яке характеризується швидким перебігом і 
високим процентом смертності, підвищенням температури, пригніченням і 
крововиливами в різних органах і тканинах, а також вираженим ураженням 
лімфовузлів дає основу підозрювати африканську чуму. 

Тривалість хвороби 3‒4 дні. Лікування не розроблене. При африканській чумі 
виживають лише окремі тварини, причому вони залишаються вірусоносіями. У 
випадку появи африканської чуми у неблагополучних господарствах 
запроваджується карантин. Усе свинопоголів’я у певному вогнищі інфекції 
забивають безкровним методом. Трупи свиней, гній, залишки корму, малоцінні 
предмети догляду спалюють. Навколо неблагополучного пункту на відстані до 10 км 
усе свинопоголів’я ліквідовують. М’ясо забитих свиней переробляють на консерви. В 
загрозливій зоні (радіусом 100‒150 км) установлюють обмеження й проводять 
посилене ветеринарне спостереження [4]. 

В Ратнівському районі зафіксований випадок африканської чуми свиней у селі 
Кортеліси, а також у Любешівському районі Волинської області – в трьох населених 
пунктах. 

Працівники Ратнівської районної лікарні ветмедицини отримали повідомлення 
25.08.2016 р. від власника особистого підсобного господарства про загибель свині. 
Взяті патматеріали були направлені у Волинську регіональну лабораторію, де 
підтвердили, що тварина була хвора на африканську чуму свиней. 

Із 27.08.2016 р. територію села Кортеліси оголошено неблагополучною щодо 
африканської чуми свиней, встановлено карантин і напрацьовано план заходів 
щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання. 

В зоні неблагополучної території цілодобово працює два ветеринарно-
поліцейські пости – на в’їзді в село Кортеліси зі сторони села Млинове та на виїзді із 
Кортеліс у сторону села Самари. Черговими забезпечується обов’язковий огляд та 
дезінфекція проїжджаючих автомобілів. 

У самих Кортелісах проводяться подвірні обходи робочими групами у складі 
ветеринарів, рятувальників, поліцейських та представників сільської ради, якими 
станом на сьогодні день вилучено та знищено 38 свиней із підсобних господарств 
жителів села. Відразу ж проводиться дезінфекція приміщення господарства та 
подвір’я [4]. 

На певний період на території Ратнівщини на ринках, торгових площах та 
магазинах заборонено продавати продукцію свининного походження. У селі 
Кортеліси, згідно з інструкцією щодо профілактики та боротьби з африканською 
чумою свиней, у двадцятикілометровій зоні захисту, або ж території, що 
безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем, а також території, що оточує межі 
першої зони, радіусом до 150 кілометрів, заборонили продаж, переміщення, вільне 
утримання та безконтрольний забій свиней. 

Із 27 серпня почала проводитися роз'яснювальна робота серед населення та 
власників свиногосподарств через засоби масової інформації, стосовно запобігання 
занесення збудника АЧС та профілактики захворювання на територіях  району, не 
лише, де виявили інфекцію АЧС, а й суміжних із ними [4]. 

Таким чином проаналізувавши ситуацію, яка склалася у серпні‒вересні 2016 р. 
в особистих селянських господарствах на Ратнівщині, можна вважати її 
неблагополучною, оскільки селяни розводять худобу як на продаж, так і задля 
задоволення власних потреб у харчуванні. Отже, це фінансово вплине на стан 
економіки не тільки села, а й району загалом. Епіцентр хвороби свиней ще не 
знищено, а отже сусіднім територіям потрібно остерігатися епідемії та бути 
обачними з продуктами харчування м’ясного та сального походження.  
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Вкрай важливою передумовою економічного розвитку будь-якої країни є рівень 

використання її продуктивних сил та їх окремих елементів. Завдяки ефективному 
розміщенню продуктивних сил, на основі раціонального територіального поділу 
праці держава має змогу додатково залучати  до суспільного виробництва значні 
ресурси, пов`язані з нерівномірним розміщенням природних, людських та 
виробничих ресурсів. При науковому обґрунтуванні раціонального розміщення 
продуктивних сил, важливо враховувати особливості розміщення населення та його 
розселення. Варто зазначити, що більшість промислових підприємств тяжіє до місць 
концентрації населення – міст, що виконують функції промислових пунктів чи 
центрів. Тому поселення різних функціональних типів виконують роль форм 
територіальної організації суспільного виробництва та розселення. Промислові 
міста мають особливе, винятково важливе значення у територіальному поділі праці. 
В Україні роль промислових міст є досить звуженою. Виходячи з реалій сучасного 
моменту, зважаючи на вимушене зростання військово-мілітарної функції та її 
важливість в умовах агресії Росії роль промислових міст може посилитися. До таких 
міст із перспективою належить і Кривий Ріг. Зараз місто Кривий Ріг займає 
територію площею 430 км2 і має протяжність з півночі на південь 126 км (найбільша 
в Європі) та ширину до 20 км. Географічне положення міста – 47°55' північної 
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широти, 33°15' східної довготи. Кривий Ріг – місто обласного підпорядкування 
Дніпропетровської області, розміщене в центральній частині Українського 
кристалічного масиву у степовій зоні України на злитті річок Інгулець і Саксагань, які 
входять до басейну р. Дніпро. Криворіжжя – один із найбагатших на корисні копалини 
районів України. Більшість із відомих родовищ пов'язана зі стародавніми породами 
Українського щита. Найбільш важливими серед них є рудні родовища, поклади 
бурого вугілля, мармуру, доломітів (40 % балансових запасів України), покрівельних 
та талькових сланців, сурику, охри, мумії, будівельних пісків, суглинків, скандію, 
ванадію та ще близько 40 елементів таблиці Менделєєва, комплексне використання 
яких дасть змогу забезпечити добробут майбутніх поколінь громадян України. 

Нині в Кривбасі добуваються три основні промислові типи залізних руд: багаті 
руди, які безпосередньо використовуються в металургії, магнетитові й окислені 
залізисті кварцити, які потребують збагачення. Багаті руди залягають переважно 
серед окислених кварцитів, утворюючи близько 300 рудних покладів. Уміст заліза в 
них більш як 46 %, шкідливих домішок – соті долі відсотка. Добувають їх переважно 
підземним способом. Загальні розвідані запаси залізних руд у Кривбасі складають 
понад 32 млрд тонн. Крім того, на Криворіжжі є й унікальне у своєму роді виробне 
каміння, представлене променистим кварцом – різноманітні природні «котячі», 
«зміїні», «соколині», «тигрові очі» та криворізька яшма. Криворіжжя багате й 
мінеральними водами як питними лікувально-столовими, так і лікувальними 
(радоновими, сірководневими, залізистими та водами, багатими на йод і бром) для 
зовнішнього призначення, які за хімічними властивостями близькі водам 
П'ятигорська та Цхалтубо. 

Чисельність наявного населення Криворізького району станом на 01 жовтня               
2014 р. складала 44 933 особи, з них міського – 5,2 тис. осіб (11,6 %), сільського –            
39,7 тис. осіб (88,4 %). Кривий Ріг – важливий промисловий центр Дніпропетровської 
області та індустріально розвиненого Східного регіону загалом. Економіка міста 
базується на видобутку та переробці руд з огляду на те, що місто розміщене на 
території Криворізького залізорудного басейну – найбільшого в Україні басейну з 
покладами багатих залізних руд, що посідає 6-е місце у світі та 2-е в Європі. Основною 
обробною галуззю у м. Кривий Ріг є виплавка металу. «Арселор Міттал Кривий Ріг» – 
найбільше металургійне підприємство з повним циклом в українській гірничовидобувній 
і металургійній галузях, є головним виробником чавуну та сталі у місті. 

Насамперед географічне положення міста стало визначальним для розвитку 
двох основних галузей промисловості – видобутку й збагачення руд та виробництва 
чорних металів. У цих двох найбільших галузях економіки Кривого Рогу 
зосереджена майже половина зайнятості населення та майже три четвертих 
реального обсягу виробництва міста. Про важливість міста для економіки країни 
свідчать щонайменше два факти: це найбільше місто України, яке не є обласним 
центром. До інших великих галузей переробної промисловості Кривого Рогу 
належать виробництво машин та обладнання, харчова промисловість. Іншим 
важливим видом економічної діяльності, що має тісний зв’язок із промисловістю 
міста, є транспорт. Завдяки транспортуванню руди Кривий Ріг є містом-лідером за 
обсягом вантажних перевезень у Дніпропетровській області. Частка вантажних 
перевезень у місті становить  84 % усіх вантажних перевезень в області (2013 р.), а 
частка автомобільних вантажних перевезень у Кривому Розі – 37 % автомобільних 
вантажних перевезень в області. 

На сучасному етапі розвитку економічний потенціал міста представляють 
понад 12,6 тис. суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб та майже  
78,5 тис. підприємців – фізичних осіб. Сучасний Кривий Ріг – це велике 
індустріальне місто, про що свідчить той факт, що місячний обсяг виробництва 
промислової продукції дорівнює аналогічним показникам столиці України міста 
Києва. Підсумки соціально-економічного розвитку міста на початок (I квартал)           
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2016 р. підтверджують загалом позитивні зрушення в економічному житті м. Кривий 
Ріг. Зокрема, обсяг реалізованої промислової продукції міста склав 23,9 млрд грн., 
що становить 34 % у загальному обсязі реалізації Дніпропетровської області та на 
13,3 % більше, ніж за аналогічний період 2015 р. Кривий Ріг за цим показником 
утримує лідируючу позицію серед інших міст області.  

Таблиця 1 
Результати  SWOT-аналізу сильних та слабких сторін  

розвитку м. Кривий Ріг 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 розвинута металургійна та добувна 
промисловість; 

 природні ресурси, корисні копалини, значні 
запаси сировини для металургії в обсягах 
діяльності підприємств міста протягом 100 років; 

 вигідне географічне положення; 

 розвинена транспортна інфраструктура; 

 відсутність дефіциту питної води; 

 значна кількість зелених насаджень; 

 високий рівень освіти та кваліфікації робочої 
сили; 

 розвинена мережа закладів освіти; 

 значна частка молоді у структурі населення; 

 високий рівень активності та патріотизму 
громади; 

 розвинута соціальна інфраструктура; 

 наявність вільних земельних ділянок; 

 ефективна система організації бізнесу та 
отримання документів дозвільного характеру; 

 наявність великих будівельних підприємств; 

 висока середня заробітна плата; 

 сильна та компетентна влада 

 несприятлива екологічна ситуація; 

 високий рівень зношеності 
транспортної інфраструктури та 
дорожнього господарства; 

 високий рівень зношеності інженерних 
мереж у комунальному господарстві; 

 низький рівень диверсифікації 
економіки; 

 недостатньо розвинуті окремі сфери 
малого бізнесу; 

 наявність тіньового сектору економіки; 

 незбалансований ринок праці; 

 недостатня кількість робочих місць 
для жінок; 

 недостатня кількість соціального 
житла; 

 неналежний рівень медичного 
обслуговування; 

 застаріле медичне обладнання; 

 несприятлива демографічна ситуація 

Можливості Загрози 

 розробка на державному рівні концепції 
соціальної відповідальності великого бізнесу; 

 підвищення економічної активності 

іноземних інвесторів – будівництво 

міжнародного логістичного центру на базі 
аеропорту; 

 прийняття законодавчих актів щодо 
спрощення процедур будівництва та 
інвестування; 

 упровадження більш жорсткого контролю за 
станом навколишнього середовища; 

 законодавчі вимоги та дієвий контроль щодо 
оформлення трудових відносин відповідно до 
трудового законодавства (легалізація найманих 
працівників); 

 збільшення інтересу у світі до унікальних 

промислових об’єктів; 

 впровадження державних програм з 
енергозбереження; 

 надання місту «особливого» статусу; 

 зростання потреби на металопродукцію 

 залежність економіки міста від 
бюджетоутворюючих підприємств; 

 погіршення стану довкілля при 
збереженні існуючих підходів до його 
захисту; 

 загострення ризиків виникнення 
техногенної небезпеки; 

 погіршення стану здоров'я мешканців; 

 невиконання власниками великих 
підприємств зобов’язань стосовно 
розвитку соціальної сфери, екологічних 
програм; 

 зростання конкуренції з боку інших 
виробників залізорудної сировини, 
падіння попиту на зовнішніх ринках, 
коливання світової кон’юнктури ринку 
металопродукції; 

 технологічна відсталість та доміну-
вання у структурі експорту сировини; 

 застарілий житловий фонд; 
 відтік професіоналів в обласні центри 

* Складено за матеріалами: http://www.krivrn.dp.gov.ua/OBLADM/krog_rda.nsf?opendatabase 

http://www.krivrn.dp.gov.ua/OBLADM/krog_rda.nsf?opendatabase
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У видобувній промисловості протягом цього періоду збільшено випуск 
концентратів залізорудних неагломерованих на 4,1 %, до рівня 12,9 млн тонн,  
агломерованих – на 12,8 %, до рівня 6,1 млн тонн. Обсяг випуску каменю 
дробленого склав 236,3 тис. тонн, що на 11,9 % менше, ніж у січні–березні 2015 р. У 
металургійному виробництві вироблено сталі без напівфабрикатів 1,3 млн тонн, що 
на 4,5 % більше, ніж за аналогічний період 2015 р. 

Станом на 01.04.2016 до міста залучено прямих іноземних інвестицій на суму  
4454,7 млн дол. США, в розрахунку на одну особу населення становить 6913,5 дол. 
США. Від загальнообласного показника частка обсягу інвестицій становила 62,7 %, 
а географічна структура інвестицій із представлених 29 країн світу.  

На ринку праці статус офіційно безробітного в місті мали 4924 осіб, що на 0,8 % 
менше, ніж рік тому. У загальній кількості безробітних жінки сскоадали 63,5 %, особи 
віком до 35 років – 44,4 %. Рівень працевлаштування безробітних у січні–березні  
2016 р. становив 12,4 % проти 12,7 % у січні–березні 2015 р. [2]. 

Звертають на себе увагу й доходи населення міста. Так, у І кварталі 2016 р. 
розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Кривому Розі 
становив 5306,8 грн, що на 15,6 % більше середньо обласного показника, на 14,8 %  
– всеукраїнського показника й у 3,9 раза перевищує гарантований державою рівень 
мінімальної заробітної плати. Порівняно з відповідним періодом 2015 р., заробітна 
плата зросла майже на 17,3  %. 

Проблемною залишається демографічна ситуація в місті Кривий Ріг, як і в 
більшості промислових міст України. На 1 квітня 2016 р. чисельність наявного 
населення Криворізької міської ради становить 643 618 осіб. Протягом першої 
половини 2016 р. зменшення чисельності населення відбулося на 1,5 тис. осіб, 
насамперед за рахунок природного скорочення. 

Отже, певним підсумком суспільно-географічних аспектів й особливостей 
розвитку міста буде SWOT-аналіз сильних та слабких сторін розвитку міста, 
результати якого представлені в таблиці 1. 
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Серія карт Закарпатського туристичного маршруту 
 

 Роботу виконано в Державному  
науково-виробничому підприємстві  
«Картографія»(м. Київ) 

 
Розглядаються етапи проектування серії карт Закарпатського туристичного маршруту. 

Описано змістовне наповнення туристичних карт. Окреслені підходи до проектування 
системи умовних позначень.  

Ключові слова: карти туристичних маршрутів, зміст і структура серії карт, система 
умовних позначень. 

 
Molochko V. V., Grechanyi V. O. The Series of Maps of Transcarpathian Tourist 

Route. The stages of designing the series of maps of Transcarpathian tourist route are 
considered. The content of tourist maps are describe. Designated approaches to design the 
system of symbols. 

Key words: maps of tourist route, content and structure of the series of maps, the system 
of symbols. 

 
Вступ. Концепція Закарпатського туристичного шляху (ЗТШ) була розроблена 

робочою групою швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства 
в Закарпатській області «Forza», яка є своєрідною «рамковою програмою розвитку 
свідомого туризму» зі збереженням природних, ландшафтних, історико-культурних 
особливостей регіону. Закарпатський туристичний маршрут буде включено до 
транс’європейської туристичної магістралі Е3, що пролягатиме від іспанського міста 
Сантьяґо-де-Компостела через Францію, Бельгію, Люксембург, Німеччину, Польщу, 
Словаччину, Україну та Румунію до мису Емін на болгарському узбережжі Чорного 
моря. На сьогодні цей шлях промаркований завдяки роботі громадського об’єднання 
«Турєвроцентр» та Асоціації сприяння туризму «Шипот», громадських організацій 
«Карпатські стежки» та «Гнуті» (Чехія), волонтерів з України, Чехії та Польщі, за 
фінансової підтримки фонду «Євразія» та Міністерства закордонних справ Чеської 
Республіки. Картографічне забезпечення цього проекту здійснюється в ДНВП 
«Картографія».  

Основним завданням дослідження є окреслення етапів проектування 
структури та змісту серії карт Закарпатського туристичного маршруту, звертаючи 
увагу на розробку системи умовних позначень.  
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Виклад основного матеріалу. Проектування структури та змісту серії карт 
Закарпатського туристичного шляху складалося з  таких етапів:  

– вивчення досвіду картографування туристичних карт маршрутів Карпат; 
– опрацювання літературних і картографічних джерел картографування, 

вивчення території картографування; 
– проектування географічної основи та тематичного змісту карт у результаті 

створення макету спеціального змісту; 
– розробка системи уніфікованих умовних позначень; 
– створення текстового додатку карти (туристичного путівника цієї території). 
Наступний етап – укладання карти в програмі ArcGIS передбачає попереднє 

створення проекту електронної карти та архітектури бази даних, підбір вихідних 
матеріалів для укладання. Після укладання карти в програмі ArcGIS відбувається 
експорт до графічного редактору Adobe Illustrator, оформлення карти та її легенди. 

Таким чином вже створено 7 з 12 карт, які охоплюють всю територію 
Закарпатського туристичного маршруту. Територію маршруту було розграфлено на 
12 аркушів карти масштабу 1:50 000, які мають зони перекриття. Вже видано карти: 
Великий Березний, Ужок, Ждєнієво, Воловець, Міжгір’я, Усть-Чорна, Ясіня [1‒7]. 
Після закінчення проекту буде видано карти: Біласовиця, Колочава, Німецька 
Мокра, Богдан, Рахів.  

Спираючись на існуючий вітчизняний та закордонний досвід туристичного 
картографування та опрацювання значного обсягу картографічних і літературних 
джерел, були чітко окреслені елементи географічної основи та елементи 
тематичного змісту.  

Географічна основа зазначених карт складається з таких елементів:  
– кордони та межі (держав, областей, заповідників і національних парків); 
– рельєф (горизонталі проведені через 20 м, орографічні підписи, відмітки 

висот над рівнем моря, перевали, скелі, печери); 
– гідрографія (річки, струмки, урізи води над рівнем моря; водоспади, пороги; 

джерела); 
– ґрунтово-рослинний покрив (ліси, сади, виноградники. болота); 
– шляхи сполучення, які підрозділяються на автомобільні шляхи (удосконалене 

шосе та нумерація автошляхів, шосе, автошляхи без покриття, ґрунтові, лісові та 
польові, стежки й просіки), залізниці (двоколійні та одноколійні нормальної колії, 
залізничні станції та зупинки, тунелі); 

– інженерні комунікації (лінії електропередачі, трубопроводи);. 
– населені пункти (міста, селища, села, частини населених пунктів). 
Позамасштабними знаками показані прикордонні стовпчики колишнього 

польсько-чехословацького кордону з їхніми номерами, метеостанції, вежі-
передавачі, кладовища, спортмайданчики. 

Треба відзначити, що усі карти Закарпатського туристичного маршруту мають 
сітку географічних координат (сітку GPS), проведену через 1'. За ними будь-хто 
може точно локалізувати своє розташування на місцевості, визначити географічні 
координати об’єкту інтересу або спланувати свій майбутній маршрут. Це стало 
можливим завдяки використанню програми ArcGIS для укладання. 

Спеціальний зміст карт складається з шести тематичних груп: 
1) об’єкти обслуговування туристів (туристично-інформаційні центри; турбази 

та комплекси, санаторії та пансіонати, туристсько-оздоровчі комплекси, готелі, 
мотелі, садиби, котеджі, туристичні притулки, мисливські будинки, місця для ночівлі, 
місця для ночівлі в наметі, навіси; ресторани, кафе, колиби; медичні заклади; 
відділення зв’язку; дорожній сервіс: автозаправні станції, автостоянки); 

2) осередки активного туризму (байк-парки, парапланеризм, спелеотуризм, 
автомотокрос); 
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3) екскурсійні об’єкти, що підрозділяються на атракції архітектури, визначні 
місця та пам’ятники, зокрема культурні об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
заклади культури та дозвілля; 

4) природні об’єкти (заказники, пам’ятки природи, заповітні урочища, цікаві 
об’єкти природи, також і природні об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
облаштовані мінеральні джерела); 

5) туристичні маршрути (марковані й немарковані пішохідні маршрути, 
екологічні та просвітницькі стежки, велосипедні марковані маршрути); 

6) гірськолижна інфраструктура (гірськолижні витяги з відображенням їхнього 
типу: крісельні чи бугельні, зокрема непрацюючі; гірськолижні траси за ступенем 
складності, лижні трампліни).  

Методика проектування системи умовних знаків для серії карт туристичних 
маршрутів Карпат вимагала дотримання таких правил: урахування психофізичних 
аспектів сприйняття символіки карт читачами; усунення розбіжностей у графічній 
формі знаків; застосування традиційних асоціацій під час конструювання знаків; 
упорядкування знаків, дотримання їхньої компактності та гармонійності; апробація 
та уніфікація системи знаків на зразках карт із максимальним тематичним змістом. 

Спроектовані умовні знаки оцінювалися за такими критеріями: адекватність 
відтворення ознак об’єкту картографування (за ступенем асоціювання з об’єктом), 
ергономічність, легке зорового сприйняття та запам’ятовування. 

Зворот карти представляє собою туристичний путівник, що містить довідкову 
інформацію згруповану за такими розділами: загальна інформація; природа; 
визначні місця; туристичний маршрут; відпочинок. У розділах подано інформацію 
про історію та сьогодення території картографування, природний і туристичний 
потенціал, культурні особливості й народні промисли цього регіону. Тексти 
доповнені світлинами краєвидів та пам’яток архітектури, геральдичними знаками, 
емблемами та логотипами, схемами гірськолижних курортів та довідковими 
таблицями з актуальною інформацією про екологічні та просвітницькі стежки. Крім 
цього подано реквізити й в окремих випадках географічні координати деяких 
визначних об’єктів природно-заповідного фонду та соціально-культурних об’єктів 
(заповідників і національних парків, місць проживання). Присутня інформація про 
підрозділи Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку та 
рятування туристів МНС, які обслуговують території в межах карт. 

Висновки. Серія великомасштабних карт Закарпатського туристичного 
маршруту започаткована в ДНВП «Картографія» для розвитку комплексного 
туризму в Україні (активного, екологічного та сільського) з відображенням 
природних, ландшафтних, історико-культурних особливостей регіону. Карти цієї 
серії розширюють можливості аматорського туризму, адже надають актуальну 
впорядковану інформацію про територію, дають можливість вибору місця й часу 
відпочинку, оптимального маршруту, дозволяють вільно орієнтуватися на 
місцевості. 

Проектування структури та змісту серії карт складалося з таких традиційних 
етапів, як вивчення досвіду картографування туристичних карт маршрутів Карпат; 
опрацювання літературних і картографічних джерел картографування, вивчення 
території картографування; проектування географічної основи та тематичного змісту 
карт; розробка системи уніфікованих умовних позначень.  

Проектування системи умовних знаків для серії карт туристичних маршрутів 
Карпат відбувалося з урахування психофізичних аспектів сприйняття, усувалися 
розбіжності в графічній формі знаків, застосовувалися традиційні асоціації в 
рисунках, дотримувалися компактності та гармонійності знаків. Створена система 
була апробована на ділянках карт із максимальною концентрацією знаків та 
використовується для створення серії туристичних карт.   
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Методичні аспекти використання дослідження  
світового ринку паливних ресурсів  

у шкільному та вузівському курсах географії 
 

 Роботу виконано на кафедрі географії  
НПУ імені М. П. Драгоманова 

 
Розкривається важливість дослідження світового паливного ринку, висвітлюються 

методичні аспекти розгляду теми у школі на вузі.  
Ключові слова: ринок, паливний ринок, паливні ресурси, енергобезпека. 
 
Allami H. A. A., Gryniuk T. А., Butcaluk K. О., Bulycheva T. V., Kharenko I. M. 

Methodological Aspects of Research World Market Fuel in the School and University 
Geography. The importance of investigation world fuel market has been revealed. The 
methodical aspects of teaching subject has been discussed.  

Key words: marked, fuel marked, fuel resources, energy safety.  

 
Однією з ключових запорук розвитку світової економіки загалом і кожної країни, 

зокрема, є стабільне забезпечення енергоносіями. У XXI ст. умови розвитку світової 
енергетики регламентуються обмеженістю та вичерпаністю ресурсів викопних видів 
палива, передусім нафти та природного газу, протиріччями між наявністю власних 
енергоносіїв країн і потребою в них, значним забрудненням навколишнього 
середовища продуктами їхнього згоряння, різким підвищенням попиту на 
енергоресурси, зумовленим зростанням населення планети. Синергічна дія 
комплексу цих факторів обумовлює сучасні тенденції загострення енергетичних 
питань у життєдіяльності людства, кожної окремої країни. Через необхідність 
забезпечення енергетичних потреб розвитку власної економіки найважливішими 
чинниками реалізації інтересів держав світу, їх політичної поведінки, базою для 
економічних політичних союзів і навіть джерелом міжнародних конфліктів сьогодні 
стала боротьба за володіння ресурсами, за право їх транспортування та вплив на 
ринок енергоносіїв. 

Спостерігається зростання міжнародної торгівлі енергоносіями, розвиток 
інфраструктурної складової постачань енергоресурсів і пов’язані з ними ризики. 
Світова економіка та енергетика переживають етап якісної зміни: вони стали 
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набагато більш інтегрованими й по-суті глобальними. Багаторазовий ріст 
міжнародної торгівлі енергією й її внеску в забезпеченні енергопотреб посилили 
взаємозалежність учасників енергетичного ринку й вивели проблему енергобезпеки 
з державного на глобальний рівень 

Збільшення обсягів міждержавної торгівлі енергоресурсами веде до посилення 
ризиків, пов’язаних із можливістю перерв енергопостачання внаслідок таких 
факторів, як політичні конфлікти, техногенні катастрофи та системні аварії, природні 
явища, терористичні акти. В поєднанні зі зростаючою залежністю все більшого 
числа країн від імпорту енергії, це призводить до усвідомлення необхідності 
створення нових механізмів забезпечення світової енергетичної безпеки. Вище 
зазначені питання залишаються актуальними й потребують методичного 
висвітлення у шкільному та вузівському курсах географії.  

Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного 
стандарту базової та повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна 
освіта є складовою частиною освітньої галузі «Природознавство». Загальноосвітня 
цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи 
Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного 
середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географічна освіта 
спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та 
розвиток уміння усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-
політичних і геоекологічних подіях у державі та світі. Наукові аспекти дослідження 
світового паливного ринку розглядаються в шкільних курсах географії 9 та 10 класів 
(згідно навчальної програми з географії (рівень стандарту) для учнів 6–11 класів 
середніх загальноосвітніх шкіл, 2004). Згідно нової програми з географії 2015 р., ці 
питання розглядаються у розділі ІІІ «Структура світового господарства та її 
відображення в економіці України», тема 1 «Паливно-енергетична промисловість та 
електроенергетика».  

Курсу «Економічна і соціальна географія України» в 9 класі (за навчальною 
програмою 2004 р.) відводиться роль завершального для основної та 
пропедевтичного для старшої школи. Розглядається питання про історико-
географічне формування території. Детально аналізується географія галузей 
господарства країни, зовнішньоекономічних зв'язків та економічних районів України. 
У цьому курсі розглядаються проблеми сталого розвитку та їх прояв на території 
України, показане місце України в світі. Цей курс є також початковим етапом 
економічної освіти школярів, сприяє їхній адаптації до життя в умовах ринкової 
економіки, тому програма містить питання про економічну систему України, типи 
підприємств за формами власності, аналізуються складові економічного потенціалу 
країни. У цьому контексті особливо важливим є знання про специфіку формування 
стратегічних галузей виробництва, до яких належить паливно-енергетичний 
комплекс. Особливе чільне місце в ньому посідає галузь первинного сектору 
економіки – паливна промисловість, що несе на собі зобов'язання бути 
фундаментом у розбудові енергетичної безпеки України. 

Формування понять економіко-географічного змісту, яким є, зокрема, «світовий 
паливний ринок» у шкільній географії відбувається дуже поступово й 
зреалізовується шляхом акцентування на таких етапах: систематизації понять про 
ринок та систематизації понять про ринок та паливну промисловість; узгодженості 
щодо поняттійно-термінологічного апарату; розробки методики формування понять 
із застосуванням картографічних, статистичних, обрахункових та структурно-
логічних навчальних моделей тематичного спрямування. З метою комплексного 
формування економіко-географічних знань та уникнення ізольованості їх окремих 
елементів і блоків, введення в навчальний матеріал має відбуватися поступово й 
передбачає системність у репрезентації світового ринку паливних ресурсів. У 
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зв’язку з вище сказаним, пропонуємо зразок авторського бачення формування 
тематичних географічних знань шляхом вивчення географічних дефініцій (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зміст економіко-географічних знань 
 про світовий паливний ринок  (розроблено авторами) 

 
В курсі «Економічна і соціальна географія України» під час вивчення теми 

«Паливна промисловість України» знання формуються багатоаспектно, а саме 
галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна 
промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова 
промисловість. Торф’яна промисловість. Учні мають визначати склад ПЕК, 
характеризувати особливості розвитку та розміщення галузей паливної 
промисловості, оцінювати значення галузі в господарстві України, аналізувати 
статистичні дані розвитку паливної промисловості в контексті світових тенденцій. 

Курс «Соціально-економічна географія світу» (за навчальною програмою    
2004 р.) має сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати 
глибокий взаємозв'язок природи, населення, господарства Землі, навчити 
просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї 
Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів, що є надзвичайно 
важливим сьогодні, коли світ змінюється з небаченою швидкістю. Для більшості 
учнів цей курс має завершити формування знань про географічну картину світу, які 
спираються на положення теорії взаємодії суспільства та природи, відтворення й 
розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, на 
розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів. У цьому курсі паливна 
промисловість світу вивчається в розділі «Світове господарство». Дане питання як 
окрема тема не розглядається, а вивчається комплексно під час розгляду географії 
основних галузей промисловості світу. У 2015/2016 навчальному році 
(передостанній рік) в українських загальноосвітніх закладах дев’ятикласники 
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вивчають економічну та соціальну географію України за навчальною програмою 
2011 року.  

Сучасний етап становлення суспільно-географічних (економіко-географічних) 
знань у процесі підготовки магістрів із географії у вищих навчальних закладах 
України має певні характерні особливості. З одного боку, триває тенденція на 
економізацію суспільно-географічних підходів, постулатів, понятійно-
термінологічного апарату; з іншого, зростає залежність економіко-географічної 
інформації від неополітичних реалій суспільного розвитку. Відтак, залишається 
актуальною наукова мода на тренд «sustainable development» у контексті світової 
стратегії сталого розвитку. Чільне місце в переліку компонент, що мають 
забезпечувати його глобальну «сталість» посідають ресурсні поняття, зокрема, в 
аспекті стратегічності окремих із них. Світовий паливний ринок завжди залишався 
цікавим, оскільки слугував мірилом геополітичної рівноваги. ХХІ століття принесло 
елементи нестабільності в економічний розвиток багатьох груп держав та окремих 
регіонів, субрегіонів. Це супроводжувалося процесами диверсифікації енергетичних 
ринків, зміною структурних співвідношень у споживанні первинних енергоносіїв, 
зміною шляхів логістики енергоресурсів та, навіть, геополітичними протистояннями, 
що примусили частину світового суспільства згадати про війни. Відтак, паливний 
ринок є вкрай важливою та багатоаспектною категорією, що дає змогу зрозуміти 
політико-економічні реалії держав та спрогнозувати майбуття.  

Проаналізувавши навчальні програми географічних дисциплін (типові й робочі), 
які вивчаються у вищих педагогічних навчальних закладах удалося з'ясувати місце, 
роль та значення теми дослідження. Так, матеріали дослідження можна 
використовувати під час вивчення таких навчальних дисциплін, як «Основи теорії 
суспільної географії», «Системи технологій» для студентів ІІ курсу, «Географія 
світового господарства» для студентів ІІІ курсу та «Економічна і соціальна географія 
України» для тієї ж аудиторії, «Регіональна економічна і соціальна географія» для 
студентів ІІІ–IV курсів; «Маркетингова географія» та «Міждержавні інтеграційні 
структури» для спеціалістів V курсу тощо. Як бачимо, ця наукова тема є актуальною, 
багатоаспектною й характеризується високим рівнем сенситивності. Світовий 
паливний ринокув силу стратегічності залишиться важливою компонентою світового 
господарства в теоретичних та методичних дослідженнях.  
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економічної географії ХДУ 

 
В статті розглянута структура сільського господарства, окремо структура 

рослинництва та структура тваринництва. Наведені країни-лідери з виробництва 
сільськогосподарських культур та країни-лідери з виробництва основної продукції 
тваринництва. 

Ключові слова: сільське господарство, статистика, регіон, країна. 
 

Mashkova O. V., Napadovskaya A. Y. Updating of Statistical Data on the Geography 
of Agriculture in the World Teaching the Course «Regional Economic and Social 
Geography of the World». The article describes the structure of agriculture separately crop 
structure and the structure of animal husbandry. These leading countries producing crops and 
leading countries producing primary products of animal husbandry. 

Key words: agriculture, statistics, region, country. 

 
Актуальність. У наш час якість дослідження економіки регіонів залежить від 

достовірності статистичних даних та прогнозів. Теоретико-методологічні аспекти 
регіонального дослідження покликані пояснювати закономірності й фактори 
регіонального розвитку, давати наукове обґрунтування причинам соціально-
економічних диспропорцій регіонів і методам їхнього регулювання.  

Статистичні дані, які використовуються в економічній географії, перебувають у 
постійній динаміці, змінюючись із року в рік. Застосування оновлених даних під час 
викладання регіональної економічної та соціальної географії є необхідною умовою 
позитивного результату.  

Метою дослідження є оновлення статистичних даних у галузі сільського 
господарства в межах курсу «Регіональна економічна та соціальна географія світу».  

Основними завданнями дослідження є: 1) аналіз статистичних даних ООН;                        
2) систематизація отриманих даних для подальшого застосування. 

Результати дослідження. Сільськогосподарське виробництво поділяється на 
дві галузі: рослинництво та тваринництво. Рослинництво – це розведення 
культурних рослин. Вирощують плодові та польові культури – продовольчі та 
непродовольчі. Серед польових культур  виділяють зернові, бульбоплоди, та 
коренеплоди, олійні, прядильні, кормові, баштанні та алкалоїдні (табл. 1) [1]. 

Проаналізувавши статистичні дані сайту FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) [3; 4] пропонуємо до Вашої уваги топ-5 країн із виробництва 
тих чи інших сільськогосподарських культур та топ-5 країн за поголів’ям великої 
рогатої худоби, свиней овець. 
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Таблиця 1  
Класифікація польових культур 

 

Група 
культур 

Підгрупи 
культур 

Культури 

1. Зернові 
1.1. Хлібні і круп’яні 

Озимі (пшениця, жито, ячмінь); ярові 
раннього строку посіву (пшениця, ячмінь, 
овес); ярові пізнього строку посіву 
(кукурудза, рис, сорго, просо, гречка) 

1.2. Зернові бобові Горох, чечевиця, боби, квасоля, соя 

2. Бульбоплоди і 
коренеплоди 

2.1. Бульбоплодові Картопля, топінамбур, цукровий буряк 

2.2. Коренеплоди Кормовий буряк, бруква, турнепс, морква 

 3. Олійні 

3.1. Олійно-жирові 
Соняшник, рицина, арахіс, ріпак, гірчиця, 
сафлор, кунжут 

3.2. Ефіроолійні 
Коріандр, аніс, тмин, фенхель, лаванда, 
троянда, м’ята та ін. 

4. Прядильні – 
Бавовник, льон, конопля, канатник, кенаф, 
джут 

5. Кормові 

5.1. Однорічні 

Трави родини злакових (суданська трава, 
могар, гумиза); бобові (конюшина, люпин, 
середела) 

5.2. Багаторічні 

Трави родини злакових (тимофіївка, 
костриця, лучна, райграс, житняк, стоколос 
безостий); бобові (люцерна, еспарцет, 
конюшина, донник, радвенець) 

6. Баштанні –  Кавун, гарбуз, диня, кабачок 

7. Алкалоїдні – Тютюн, махорка, кока 

 

Виробництво зернових – основа рослинництва. Під зерновими зайнято більше 
половини всіх оброблювальних площ світу. У межах помірного та субтропічного 
поясів основна зернова культура – пшениця (табл. 2). За площею посівів вона 
займає перше місце серед усіх сільськогосподарських культур. Головний пшеничний 
пояс простягається на багато тисяч кілометрів територією Європи, Азії та Північної 
Америки [2].  

Таблиця 2  
Топ-5 країн світу з виробництва пшениці (станом на 2014 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1.  Китай 126,2 

2.  Індія 94,5 

3.  Російська Федерація 59,7 

4.  Сполучені Штати Америки 55,4 

5.  Франція 38,9 

 
Таблиця 3  

Топ-5 країн світу з виробництва кукурудзи (станом на 2014 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1.  Сполучені Штати Америки 361,09 

2.  Китай, материк 215,6 

3.  Бразилія 79,8 

4.  Аргентина 33,0 

5.  Україна 28,4 
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Посіви кукурудзи (табл. 3) більшою частиною територіально співпадають із 
посівами пшениці, але розповсюджені трохи південніше. Існує низка країн, де цю 
культуру вирощують в умовах тропічного, субекваторіального та екваторіального 
клімату. Великі площі, зайняті під кукурудзу в Америці. 

Найважливіша зернова культура екваторіального, тропічного, а також (разом із 
пшеницею й кукурудзою) субтропічного поясів – рис (табл. 4). Незважаючи на 
значно менші посівні площі, за валовим збором, рис не поступається пшениці. 

Таблиця 4  
Топ-5 країн світу з виробництва  

рису (станом на 2014 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1.  Китай 206,5 

2.  Індія 157,2 

3.  Індонезія 70,8 

4.  Бангладеш 52,2 

5.  В'єтнам 44,9 

 
Зернобобові рослини (соя, квасоля (табл. 5 і 6), горох, чечевиця) мають 

різноманітне застосування – як продовольчі, кормові та технічні культури. Так, у 
харчуванні населення багатьох країн Азії (Індія, Індонезія, Китай, В’єтнам, 
Бангладеш, Пакистан та ін.) вони здавна відіграють важливу роль. 

Таблиця 5  
Топ-5 країн світу з виробництва 

 сої (станом на 2013 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1.  Сполучені Штати Америки 99,7 

2.  Бразилія 84,2 

3.  Аргентина 51,3 

4.  Китай, материк 12,0 

5.  Індія 11,2 

 
Серед технічних культур виділяють прядильні або волокнисті (бавовна  

(табл. 7)), льон, а також джут та сизаль – волокнисті культури тропічних країн), 
олійні (соняшник (табл. 8), арахіс, оливи, ріпак, конопля, соя), крохмалоноси 
(картопля (табл. 9), маніока, ямс, батат, кукурудза), цукроноси (цукрова тростина 
(табл. 10), цукровий буряк (табл. 11), цукрова пальма), каучуконоси (гевея), а 
також специфічні культури (прянощі), тонізуючі (чай (табл. 12), кава) та лікувальні 
рослини тощо. 

Таблиця 6  
Топ-5 країн світу з виробництва  

квасолі (станом на 2014 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1. Індія 4,11 

2. М'янма 3,73 

3. Бразилія 3,29 

   4. Сполучені Штати Америки 1,32 

   5. Мексика 1,27 
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Таблиця 7  
Топ-5 країн світу з виробництва  

бавовни (станом на 2014 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1. Китай, материк 12,32 

2. Індія 12,3 

   3. Сполучені Штати Америки 4,65 

   4. Пакистан 4,55 

   5. Бразилія 2,67 

 
Таблиця 8  

Топ-5 країн світу з виробництва  
соняшника (станом на 2014 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1. Україна 10,13 

2. Російська Федерація 9,03 

   3. Китай, материк 2,38 

   4. Румунія 2,18 

   5. Аргентина 2,06 

 
Таблиця 9  

Топ-5 країн світу з виробництва  
картоплі (станом на 2014 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1. Китай, материк 96,08 

2. Індія 46,39 

3. Російська Федерація 31,5 

4. Україна 23,69 

5. Сполучені Штати Америки 20,05 

 
Таблиця 10  

Топ-5 країн світу з виробництва  
цукрового буряка (станом на 2014 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1.  Франція 37,63 

2.  Російська Федерація 33,51 

3.  Німеччина 29,74 

4.  Сполучені Штати Америки 28,47 

5.  Туреччина 16,57 

 
Таблиця 11  

Топ-5 країн світу з виробництва  
цукрової тростини (станом на 2014 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1. Бразилія 737,15 

2. Індія 352,14 

3. Китай, материк 125,61 

4. Таїланд 103,69 

5. Пакистан 67,46 
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Таблиця 12  
Топ-5 країн світу з виробництва чаю (станом на 2013 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн т) 

1. Китай, материк 1,92 

2. Індія 1,20 

3. Кенія 0,432 

4. Шрі Ланка 0,340 

5. В’єтнам 0,214 

 
Друга галузь сільського господарства – тваринництво розвивається в тісному 

зв’язку з рослинництвом та харчовою промисловістю. У складі тваринництва 
виділяють: скотарство (розведення великої та дрібної рогатої худоби), свинарство, 
вівчарство (табл. 13, 14 і 15), птахівництво, конярство, оленярство тощо. 

 
Таблиця 13  

Топ-5 країн світу за поголів’ям  
великої рогатої худоби (станом на 2014 р.) 

 

№ з/п Назва країни Значення (млн гол.) 

1. Бразилія 212,34 

2. Індія 187,00 

3. Китай, материк 117,26 

4. Сполучені Штати Америки 88,52 

5. Ефіопія 56,71 

 
Таблиця 14  

Топ-5 країн світу за поголів’ям свиней (станом на 2014 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн гол.) 

1.  Китай 474,11 

2.  Сполучені Штати Америки 67,72 

3.  Бразилія 37,92 

4.  Німеччина 28,33 

5.  В'єтнам 26,76 

 
Таблиця 15  

Топ-5 країн світу за поголів’ям овець та кіз (станом на 2014 р.) 
 

№ з/п Назва країни Значення (млн гол.) 

1. Китай 390,02 

2. Індія 196,00 

3. Нігерія 111,55 

4. Пакистан 95,7 

5. Австралія 76,18 

 

Висновки. Проаналізувавши статистичні дані Продовольчої й сільсько-
господарської організації об’єднаних націй (FAO) [3] можна зробити висновки, що 
країнами-лідерами за виробництвом сільськогосподарських культур та основних 
продуктів тваринництва залишаються найбільші за площею й за кількістю населення 
країни, а саме Китай, США, Індія, Бразилія, Росія. Щодо країн Європи, то лідируючі 
позиції займає Німеччина, Франція, а Україна займає 1 місце у світі за 
виробництвом соняшнику, 4 місце – за виробництвом картоплі та 5 місце – за 
виробництвом кукурудзи.  
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