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Узагальнено особливості щодо теоретичних аспектів моделювання міжнародних 

конфліктів. Розглянуто специфіку використання методів моделювання в сучасних 
міжнародних конфліктологічних дослідженнях. Визначено основні форми та зміст й 
завдання моделювання міжнародних конфліктів. Досліджено деякі методики моделювання 
міжнародних відносин. Вказано на доцільність використання методів моделювання 
міжнародних конфліктів на практиці. 

Ключові слова: моделювання, міжнародні конфлікти, процес моделювання, моделі 
міжнародних конфліктів, міжнародні відносини. 

 
Patiychuk V. O., Savanyk A. A. Features of International Conflicts Modeling. The 

features of theoretical aspects of international conflicts modeling are generalized. The specific 
use of modeling techniques in contemporary international studies of conflict are examined. The 
basic form, content and objectives of international conflicts modeling are determined. Some 
methods of modeling techniques of international relations are investigated. The expediency of the 
use of modeling techniques of international conflicts in practice is indicated. 

Key words: modeling, international conflicts, modeling process, model of international 
conflicts, international relations. 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний міжнародний стан 
характеризується підвищеною напруженістю й конфліктністю, що потребує 
наукового вивчення та вжиття комплексних методологічно-конструктивних заходів 
щодо врегулювання складної зовнішньополітичної ситуації. Міжнародні науково-
дослідницькі підрозділи докладають значних зусиль щодо стабілізації та вирішення 
міжнародних конфліктів. Вони використовують різноманітні методи та методики 
вивчення й прогнозування конфліктних ситуацій із метою вжиття різноманітних 
превентивних заходів щодо недопущення розв’язання нових міжнародних 
конфліктів, включаючи застосування математичного моделювання. Останнє 
повинно сприяти встановленню цілісної картини досліджуваного конфліктного 
процесу, його середовища розвитку та враховувати усі можливі варіанти розвитку 
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конкретної проблемної міжнародної ситуації, беручи до уваги якісні властивості 
досліджуваних протиріч та динаміку їхнього розвитку в кількісних характеристиках і 
параметрах, що може дати змогу політикам-практикам та міжнародним структурам 
різного рівня впливати на їх стабілізацію. Питання застосування методів та методик 
моделювання у практиці вирішення міжнародних конфліктів стимулює дослідження 
у цій царині наукових знань, що зумовило вибір тематики цієї публікації. 

Мета дослідження – вивчення специфіки використання методів моделювання 
у врегулюванні сучасних міжнародних конфліктів. Основними завданнями 
публікації є: характеристика особливостей використання методів моделювання, які 
використовуються в сучасних політико-конфліктологічних дослідженнях, з’ясувати 
можливості застосування різноманітних методик моделювання у врегулюванні 
міжнародних конфліктних ситуацій.  

Виклад основного матеріалу. Моделювання ґрунтується на вивченні основних 
властивостей існуючих особливостей досліджуваних об’єктів і процесів на основі їх 
кількісної характеристики та оцінки динаміки перебігу подій, а також уточненні 
головних структурних елементів модельованого явища, їх якісних характеристик і 
параметральних даних, що їх описують, а також деталізації головних тенденцій та 
передбаченні можливих нових станів досліджуваного об’єкту (процесу або явища), що 
моделюється [16]. Таким чином, модель – це система елементів, що відображає 
визначені властивості й параметри, зв’язку, функції об’єкта дослідження, а процес 
моделювання – побудова моделі досліджуваного об’єкта [11]. В сучасних умовах 
вивчення міжнародних конфліктів застосування методів моделювання дає змогу 
більш повно встановити взаємозв’язки з окремими конфліктогенними чинниками та 
конкретними складовими конфліктних ситуацій. Оскільки модель – це сукупність 
логічних, математичних чи інших об’єктів, зв’язків і співвідношень, які відображають 
із необхідною або максимально досяжною мірою подібності деякий фрагмент 
реальності, що підлягає комплексному деталізованому вивченню й відтворенню з 
допомогою математичного апарату та алгоритму дій й розв’язання комплексних 
рівнянь, що описують ці явища та процеси, то статистика усіх властивостей 
системи, що моделюється, у тому числі й міжнародних структур і процесів, є 
головним практичним завданням математичного моделювання міжнародних 
конфліктів [5]. 

Математичне моделювання – методологічна процедура, яка переводить 
допущення щодо конкретної конфліктної ситуації або процесу (явища) в 
математичний вираз, із наступним аналізом цієї проблеми за допомогою 
математичних засобів [4]. Кінцева мета створення математичних моделей – 
установлення функціональних залежностей між змінними й параметрами. Змінна в 
такому випадку розглядається як конкретна математична величина, котра у 
досліджуваній проблемі може приймати різноманітні значення [2]. Параметр – 
математична величина, яка у досліджуваній проблемі зберігає одне й теж значення. 
Різниця між змінною та параметром відносна, тому що величина, постійна під час 
вивчення однієї проблеми, може бути змінною в іншій постановці дослідження. 
Функція – відповідність між змінними, при якій кожному значенню однієї з них 
(аргументу, незалежній змінній) відповідає визначене значення іншої змінної 
(залежної змінної). Така відповідність може бути задана формулою, графіком, 
таблицею. Математичний вираз – сукупність скінченної множини змінних, 
параметрів, функцій, об'єднаних операторами математичних дій [6].   

В конфліктології застосовуються два класи моделей: матеріальні, які 
об'єктивними за формою й змістом та ідеальні – об'єктивні за змістом 
(відображають реальну дійсність), але суб'єктивні за формою (існують тільки у 
свідомості людей та функціонують за законами логіки). Серед ідеальних моделей 
можна виділити: наочні (схеми, карти, креслення, графіки, гіпотези, представлення, 
аналогії), знакові (символи, алфавіт, упорядкований запис, топологічний запис, 
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графовий опис, мережеве представлення тощо), математичні (структурні, 
функціональні. аналітичні, чисельні, імітаційні та інші моделі) [9].  

Структурні моделі відтворюють склад елементів міжнародної конфліктної 
ситуації та допомагають усвідомити взаємозв’язок між ними, тобто відображають 
структуру об'єкта конфліктологічного моделювання. Такі моделі відтворюють 
змістове значення процесу міжнародної конфліктної взаємодії та часто 
застосовуються в теоретичних політологічних дослідженнях, де модельні знання 
подаються у вигляді структурних схем, креслень, описів та табличного матеріалу. 
Функціональні моделі імітують спосіб поведінки об’єкта-оригіналу, його 
функціональну залежність від зовнішнього середовища, тому їх часто 
використовують у моніторингових дослідженнях існуючих міжнародних конфліктів та 
протистоянь, де є необхідним змоделювати ситуацію наявних взаємозв’язків та 
чинників розвитку досліджуваного конфлікту [18]. Аналітичні моделі дають змогу 
вивчити явні залежності необхідних величин від змінних і параметрів, що 
характеризують досліджуване міжнародне конфліктне середовище та його 
зовнішній вплив. Аналітичний розв'язок математичного співвідношення є 
узагальненим описом досліджуваного конфлікту, який зачасту носить ілюстративний 
характер (у вигляді графіків, діаграм, картограм та іншого картографічного 
матеріалу й самих карт тощо). Числові моделі характеризуються тим, що значення 
необхідних величин для проведення конфліктологічної експертизи можна одержати 
в результаті застосування кількісних методів. У більшості випадків створення таких 
моделей передбачає розрахунок індексних показників (коефіцієнтів та індексів 
локалізації міжнародних конфліктних процесів та явищ тощо) [12]. Імітаційні моделі 
реалізуються з допомогою ЕОМ у вигляді моделюючих алгоритмів (програм), що 
дають змогу проводити обчислення значення вихідних характеристик і визначити 
новий стан, у якому знаходиться об’єкт моделювання при заданих значеннях 
вхідних змінних, параметрів і початковому стані моделі. Найчастіше такі моделі 
створюються машинними засобами та реалізуються з допомогою програмних 
засобів. Вони можуть бути використані для побудови попередніх видів моделей, 
проте досить цікавими й перспективними під час вивчення конкретних міжнародних 
конфліктів. Серед них цікавими з наукових позицій є так звані віртуальні моделі, які 
використовують ігрові сценарні методики (теорія ігор, сценарний метод, методи 
теорії імітації, прогнозні методи тощо) [13].  

За логічним рівнем моделі поділяються на макро- й мікромоделі. Під 
макромоделюванням зазвичай розуміється абстрактне й комплексне представлення 
процесів. Мікромоделювання – це подання окремих подробиць явища або 
концентрація уваги на деяких частинах процесу модельованого процесу [17]. За 
методами побудови моделів можна виділити ручні – створюються без використання 
обчислювальної техніки; аналогові – конструюються спеціальними електронними 
пристроями; комп'ютерні – створюються з використанням обчислювальної техніки й 
програмного забезпечення, а також змішані моделі. Як показує практичний досвід, 
найбільш вдалими для відображення конфліктних процесів у комплексній взаємодії 
є комп'ютерні моделі, що представляють собою опис процесів за допомогою 
штучних мов на основі спеціальних програм [8]. За поведінкою в часі моделі 
бувають: динамічними (час відіграє роль незалежної змінної, а поведінка об'єкта 
моделювання змінюється в часі); статичними (поведінка об'єкта моделювання не 
залежить від часу); квазістатичними (поведінка об'єкта моделювання змінюється з 
одного статичного стану на інший відповідно до зовнішніх впливів). Якщо елементи 
математичної моделі достатньо точно визначені й поведінку об'єкта моделювання 
можна точно визначити, те така модель – детермінована, у протилежному випадку – 
стохастична [12]. Якщо параметри та змінні моделі є неперервними величинами, то 
математична модель неперервна, у протилежному випадку – дискретна. 
Математична модель може мати лінійні або нелінійні математичні вирази. 
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Математичні моделі міжнародних відносин, як правило, динамічні, стохастичні, 
дискретні, нелінійні [4].   

Усі математичні моделі можна умовно поділити на три взаємопов'язані групи: 
1) детерміновані моделі, представлені у формі рівнянь і нерівностей, що описують 
поведінку системи, що вивчається; 2) моделі оптимізації, які містять вираз, що 
потрібно максимізувати або мінімізувати за певних обмежень; 3) імовірнісні моделі, 
які виражаються у формі рівнянь і нерівностей, але мають імовірнісний зміст, тобто 
пошук рішення заснований на максимізації середнього значення корисності [15]. 

Процес моделювання міжнародних конфліктів проходить кілька етапів:                    
1) постановка завдання; 2) збір й обробка необхідної інформації; 3) розробка й 
створення моделі; 4) наукове вивчення й аналіз моделі як джерела нової 
інформації; 5) екстраполяція одержаних даних із моделі на об’єкт пізнання; 
верифікація моделі, що заснована праксеологічній оцінці придатності та 
життєздатності моделі [2]. 

Дослідники міжнародних конфліктів часто застосовується процес квантифікації 
при створенні ігрових моделей конфліктних ситуацій. Особливо значущим є 
застосування  квантифікації при створенні ігрових моделей, а також у використанні 
методів теорії ігор [7]. Остання має поширене використання в аналізі багатьох 
міжнародних ситуацій. Наприклад, існують моделі гонки озброєнь та врегулювання 
існуючих міжнародних конфліктів.   

Основними вимогами до побудови квантифікаційної моделі міжнародних 
конфліктів, на думку фахівців, є: 1) ґрунтовне опрацювання концептуальної схеми 
квантифікації та відображення в ній найбільшої кількості властивостей 
досліджуваної конфліктної ситуації (або інших складових конфлікту як об’єкта 
динамічного спостереження); 2) точний опис й визначення параметрів та змінних, які 
характеризують досліджуваний конфлікт, а також кількісне визначення одиниць їх 
виміру з допомогою конкретних числових значень (тобто внесення параметральних 
даних у матрицю, що характеризують реальний стан та динаміку досліджуваної 
конфліктної ситуації); 3) моделювання ситуації в експериментальному виразі 
повинне розкладатися (членуватися) на ряд простіших ситуативних випадків, які 
повинні бути попередньо вивченими, тобто необхідним є процес фрагментації 
вивченого конфліктного процесу на більш дрібні складові з можливістю інтерпретації 
даних та детального їх аналізу, що дає змогу оцінити усі ймовірні наслідки динаміки 
та структурних змін  конфлікту на мікрорівні [10]. 

При побудові конфліктних моделей є можливість переходу від однієї змістової 
форми до іншої із урахуванням структурних складових та основних якісно-кількісних 
характеристик досліджуваного конфліктного середовища та логічних компонентів і 
динамічної ситуації залежно від повноти інформаційного наповнення (рис. 1).  

 

Зміст моделі 
Форма моделі 

Логіко-
інтуїтивна 

Формалізована Квантифікована 

Концептуальна 
(ідеальна або 
гіпотетична) 

   

Абстрактна 
(теоретична) 

   

Конкретизована 
(математико-
статистична) 

   

 
Рис. 1. Основні змістові форми моделей міжнародних конфліктів [1] 
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У процесі диференціювання моделей за змістом основна межа проходить між  
концептуальною, яка характеризує визначену форму абстрагування досліджуваного 
конфлікту та відображає його філософський та соціально-політологічний зміст, і 
теоретичною моделлю, що враховує основні конфліктологічні та міжнародно-правові 
аспекти досліджуваної ситуації. Проте вони обидві є гіпотетичними та побудовані в 
контексті суспільно-політичної парадигми. Що ж стосується конкретизованої 
(математико-статистичної) моделі, то вона відображає реальний зміст існуючої 
міжнародної конфліктної ситуації або може бути прогнозованою за певних умов 
розвитку зовнішньополітичного середовища [1]. Отже, дослідник певної конфліктної 
ситуації може змістово переходити від однієї структурно-образної логіко-інтуїтивної 
моделі конфлікту до іншої – частково квантифікаційної, яка відображає усі вагомо 
значущі елементи й властивості актуального конфліктного процесу на основі 
деталізації інформації та конкретизації математико-статистичного апарату, 
враховуючи основні завдання й потреби моделювання. Особливо значущими в 
дослідженні міжнародних конфліктів є конкретні математико-статистичні моделі. Для 
побудови останніх, на думку фахівців, необхідно використовувати різноманітні 
методи математичного моделювання: 1) аналітичні із застосуванням значної 
кількості формалізованих методів; 2) апаратно-машинні з використанням 
програмного забезпечення та системи аналогових обчислюваних машин та 
спеціальних стендів; 3) програмні або імітаційні з розв’язанням алгоритмічних задач; 
4) феноменологічні із максимальною деталізацією деталей конфліктної ситуації та 
конкретизацією її під процесів тощо [1]. 

Перші спроби використання методів математичного моделювання для 
дослідження зовнішньополітичного процесу та аналізу міжнародних конфліктів були 
застосовані Фредеріком Ланчестером (1881–1953 рр.) у книзі «Авіація у війні»), де 
він намагався оцінити можливість стратегію і тактику ведення військових дій із 
позиції концентрації сили противників та Льюїсом Річардсоном (1868‒1946 рр.) у 
праці «Математична психологія війни»), де  було здійснено спробу  оцінити силові 
позиції сторін Першої світової війни та динаміку озброєння й можливості запобігання 
розвитку конфлікту та переростання його у міжнародний конфлікт. Останній 
спробував за допомогою кількісних методів обґрунтувати недопустимість світової 
війни, яка може завдати людству значних збитків і не тільки з позиції втрати людей, 
що є самим головним, а й принести значні матеріальні, моральні та інші негативні 
наслідки. Його модель переконувала опонентів захищати стійкий мир у світі [19].  
       Модель Л. Річардсона базується на системі розв’язання диференційних рівнянь. 
Він обґрунтував, що в основі озброєння конкуруючих країн (блоків держав) лежить 
страх перед зовнішніми (інколи внутрішніми) загрозами. У такому контексті 
головними мотивами протиборчих сторін керує страх про небезпеку й їхні потреби у 
військовій силі є симетричними, що спричиняє конкурентну гонку озброєння. 
Дослідник визначив, що якщо х та y визначають готовність до війни двох сторін, 
то                    

dx/dt = ky – ax + g  ,                               (1) 
dy/dt = Lx – by + h ,                                (2) 

 
де а та b – позитивні константи, які відображають протидію уряду та населення 
політиці збільшення витрат на озброєння, к та L – позитивні «коефіцієнти оборони», 
g та h – позитивні або негативні константи образи, які моделюються дружніми 
почуттями або ненавистю між сторонами [19].  

Виходячи із запропонованого рівняння, можна зробити висновок, що навіть 
повне роззброєння з обох сторін (x = y = 0) не може запобігти конфронтації в умовах 
наявності фактору взаємної образи тому, що бюджет на оборону не може бути 
негативним, а рівновага у витратах на оборону не може існувати, якщо константи g 
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та h є позитивними. Таким чином, Л. Річардсон прийшов до висновку, що чим нижче 
вірогідність війни або витрати на озброєння, тим вище спільний виграш сторін. 

Сучасні моделі конфліктів в основному базуються на конкретній  матеріально-
ресурсній раціональності, включаючи статистичний аналіз міжнародних протиріч за 
їх просторовою динамікою втрат живої сили в них [3]. Вони рідко враховують роль 
досить вагомих чинників, які є стимулом для посилення конфлікту та конфронтації 
між ворогуючими сторонами, таких як ненависть, нетерпимість, гордість, престиж 
тощо. Тому деякі наукові школи акцентують увагу на психологічній складовій 
конфлікту або соціальному чиннику міжнародної конфліктної ситуації. Так, 
наприклад, українська дослідниця Т. Маляренко запропонувала видозмінити 
раціональну модель ескалації конфлікту «гонки озброєння» Л. Річардсона та                  
Б. Отомара шляхом введення до неї додаткового аргументна – емоційного чинника 
(почуття ворожнечі), що дає змогу відображати нераціональні аспекти конфлікту. 
Таке рівняння моделі ескалації конфлікту однією із сторін із врахуванням чинника 
ворожнечі має такий вигляд [7] : 

 
                         dE1/dt = rE2 - uE1 + h  ,                       (3) 
                            dE2/dt = rE1 - uE2 + h  ,                       (4) 
 
де dE/dt – ескалація конфлікту однією із сторін; uE – одноособова ескалація; rE – 
ескалація у відповідь; h – ворожість між сторонами; r – ступінь, до якого сторона 
конфлікту може або бажає застосовувати насилля; u – рівень, до якого сторони 
бажають виражати ворожнечу. Запропонований вираз рівняння означає, що 
ескалація конфлікту однієї з сторін залежить від здатності та бажання опонента 
відповісти аналогічними діями, від можливості деескалації та степені ворожнечі між 
ворогуючими сторонами, що втягнуті у міжнародний конфлікт. Права частина виразу 
рівняння відображає дію частки чинників, що стимулюють  розв’язання конфлікту, 
ліва – реальні дії протиборчих сторін. У такому контексті усі потенційні учасники 
конфлікту мають три можливі варіанти поведінки: розпочати конфлікт, відповідати 
на агресивну поведінку опонента, висловлювати ворожнечу [7]. Звідси випливають 
модельовані стратегії поведінки учасників конфлікту, які супроводжуються 
аналогічною реакцією відповіддю на ескалацію однієї з конфліктних сторін. За 
оцінками фахівців, стійкий мир можливий у таких умовах лише при нульової 
мотивації до конфлікту (E1 = E2 = 0, якщо h = 0), а коли ворожнеча буде наростати, 
то мир є неможливим [7]. Запропонована модель  є поведінково-психологічною, 
оскільки основний акцент уваги розв’язання рівняння в такому контексті буде 
приділятися ворожнечі як нераціональному конфліктному аспекту, а не 
математичним підрахункам витрат на озброєння, чи якісь інші матеріальні ресурси 
стимуляції конфліктної ситуації [14]. В такому контексті конфліктна поведінка 
міжнародних суб’єктів значною мірою буде залежати від почуття ворожнечі між 
ними. Остання є вагомим стимулюючим чинником для довгострокових конфліктів, 
наприклад таких, як довгострокові арабо-ізраїльські протистояння.  

Цей конфліктний чинник стимулює  довгострокові інтереси та стратегії 
учасників конфліктної протидії, тому із зростанням ворожнечі між сторонами рівень 
розв’язання конфлікту буде послаблюватися, що необхідно враховувати й 
фахівцям-практикам та політикам високого рангу при розв’язанні існуючого 
російсько-українського конфлікту. Тобто, рушійними силами ескалації конфлікту є 
власні інтереси сторін, уявлення про реакцію опонента у відповідь на агресію та 
почуття ворожнечі між сторонами. Таким чином, динаміка та імпульсивність 
конфлікту може змінитись, а він сам може уповільнитись або навіть припинитись, 
якщо позиції ворожнечі однієї з сторін будуть змінюватися (послаблюватися). 

Математичне моделювання міжнародних конфліктів має певні недоліки, які 
пов’язані, насамперед, із неправильністю описання й відображення реальної 
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конфліктної ситуації; спрощеною візуалізацією, яка веде до втрати мікродеталей, що 
необхідні для розуміння конкретної міжнародної ситуації та динаміки розвитку 
певного міжнародного конфлікту; наявністю причин чисто технічного характеру, 
наприклад, неадекватного сприйняття статистичних характеристик величин, що 
генеруються моделлю; надмірною гіпотетичністю самого процесу моделювання, яке 
часто не відповідає конкретній політико-конфліктній ситуації, адже кожен 
міжнародний конфлікт є неповторним і його відновлення в нових умовах на ті й же 
території і з подібними конфліктними суб’єктами часто не відповідає установленим 
його теоретичним оцінкам тощо. Окрім того, для сучасної міжнародної системи 
характерним є процес підвищеної інформатизації та соціологізації суспільства, що 
мобілізує протікання різного рівні міжнародних конфліктів, а також глобалізація 
небажаних суспільно-політичних, у тому числі й конфліктних та терористично-
революційних явищ, збільшення числа глобальних катастроф та катаклізмів, 
вичерпність багатьох мінеральних ресурсів, що впливають на появу міжнародних 
конфліктних ситуацій, які не завжди можна передбачити та піддати моделюванню й 
прогнозуванню тощо. Тому виникає складність моделювання міжнародних 
конфліктів як поліструктурної та гетерогенної гнучко-динамічної системи, 
обґрунтування вивчення якої неможливе лише засобами математики, адже завжди 
залишаться проблеми, які не піддаються формалізації та квантифікації, які, 
передусім, зумовлені суб’єктивними чинниками. В таких випадках моделювання 
може бути недостатньо ефективним. Проте саме тут воно може дати значні 
практичні результати, які не можна одержати іншими способами соціолого-
політологічних досліджень міжнародних конфліктів. Таким чином, потенційна 
можливість математичного моделювання у врегулювання міжнародних конфліктів 
буде постійно зростати.   

Висновки. Отже, математичне моделювання як науковий спосіб деталізованої 
оцінки існуючих міжнародних конфліктів та форма передбачення подальшого 
розвитку конфліктної ситуації з метою вживання ефективних конфлікто-стримуючих 
та конфлікто-стабілізуючих заходів і чинників із боку міжнародних політичних 
структур та урядів країн має значні перспективи й буде ставати ще більш 
актуальним конструктивно-прикладним завданням і потребує подальшого наукового 
обґрунтування та вивчення.  
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ЗАКОНИ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
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Розглянуто теоретичні основи політичного процесу формування державних кордонів. 
Показано основні закони, які впливають на формування та функціонування кордонів. 
Виявлено закономірності формування і функціонування кордонів держави. Сформульовано 
суть закономірностей формування і функціонування державних кордонів. Запропоновано 
відповідність політологічних законів і закономірностей процесу формування та 
функціонування державних кордонів. 

Ключові слова: державний кордон, лімологія, теорія, закони, закономірності. 
 
Kotsan R. I. The Laws and the Regularities of Process of Formation and Functioning 

of the State Border: Theoretical Aspects. The theoretical foundations of the political process of 
state borders forming are considered. The basic laws that affect the formation and functioning of 
the border are showed. The regularities of formation and functioning of state borders are 
detected. The essence of the regularities of formation and functioning of national borders is 
formulated. A line of political laws and regularities of formation and functioning of state borders is 
offered. 

Key words: state border, limology, theory, laws, regularities. 

 
Під державним кордоном розуміють установлену юридично та фактично 

штучну лінію (на суші та воді) й вертикальну проблему, що проходить  по цій лінії у 
надрах, водах і повітряному просторі, які визначають просторові межі держави та 
сфери здійснення нею свого суверенітету (територіального верховенства). Кордон – 
це не нове історичне чи політичне явище або феномен. На нашу думку, кордони – 
це важливі реалії конкретної геополітичної ситуації. Кордони потрібно розглядати як 
складовий елемент цілісної системи міжнародних відносин і цивілізаційного 
розвитку. Дослідження кордонів привело до формування науки про кордони – 
«лімології» (від лат. limes – границя, кордон). Якщо спочатку лімологією займались 
переважно географи, пізніше – політологи й економісти, то зараз вона привертає 
увагу науковців з області історії, культури, літератури, лінгвістики, соціології тощо. 
Лімологія, залежно від переважання теоретичних чи прикладних досліджень, 
поділяється на теоретичну й практичну (або кордонознавство). Представниками 
теоретичної лімології розроблено більшість сучасних класифікаційних схем щодо 
типів кордонів, вивчено їх функцій, запропоновано теорії охорони кордонів, 
обґрунтовано форми взаємодії у прикордонних територіях тощо. До праць такого 
типу можна віднести роботи А. Колчева, В. Колосова [8], М. Мироненка [7], 
В. Самаркіна, Л. Смирнягіна, О. Долгова [1], Б. Родомана [9], І. Долматова [2; 3] та 
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багатьох інших. Теоретична лімологія розглядає питання встановлення та 
функціонування кордонів, проте в теоретичних напрацюваннях такого плану 
упущене питання законів і закономірностей їх формування та функціонування. 

Метою цієї роботи є дослідження законів і закономірностей процесу 
формування та функціонування державних кордонів. Для досягнення мети були 
поставлені такі завдання: 1) розкрити суть законів, що впливають на формування й 
функціонування кордонів; 2) виявити закономірності формування та функціонування 
державних кордонів; 3) запропонувати відповідність політологічних законів і 
закономірностей процесу формування та функціонування кордонів. 

Політичний процес формування кордону, а також і його функціонування 
визначається законами, під якими у політичній науці розуміють істотний, стійкий і 
повторюваний зв'язок між явищами. У вітчизняній і зарубіжній політичній науці 
існують різні підходи до виділення законів. Формування та функціонування 
державних кордонів, на нашу думку, відбувається під впливом законів 
функціонування та розвитку. Закони функціонування забезпечують формування й 
збереження кордону, а закони розвитку забезпечують трансформування кордону від 
одного якісного стану до іншого. Частковим проявом законів є закономірності. У ході 
дослідження нами запропоновано закономірності процесу формування та 
функціонування державних кордонів, а також відповідність їх законам політичної 
науки (табл. 1). Так, закономірність відповідності формування та функціонування 
кордону політичним режимам, політичним відносинам та діяльності політичних 
інститутів повністю відповідає законам функціонування, як і закономірність прямо 
пропорційної залежності функцій від політичних режимів та домовленостей сусідніх 
держав у площині режиму державного кордону. Законам розвитку відповідають 
закономірності зміни ролі й функцій кордону, зумовлені змінами зовнішньо-
політичних і внутрішньополітичних контекстів.  

Таблиця 1 
Відповідність політологічних законів  

і закономірностей процесу формування  
та функціонування державних кордонів* 

 

Закони політології Суть закону Закономірність процесу формування та 
функціонування державних кордонів 

Функціонування Забезпечення 
збереження того чи 
іншого політичного 
явища або процесу 

Відповідності формування та 
функціонування кордону політичним 
режимам, політичним відносинам і 
діяльності політичних інститутів сусідніх 
держав. 
Прямо пропорційної залежності функцій 
від політичних режимів та домовленостей 
сусідніх держав у площині режиму  
державного кордону. 

Розвитку Забезпечення 
переходу того чи 
іншого явища або 
процесу від одного 
якісного стану в 
інший 

Зміни ролі кордону відповідно до зміни 
політичних режимів, політичних відносин 
та діяльності політичних інститутів сусідніх 
держав. 
Зміни функцій кордону відповідно до 
переходу кордону сусідніх держав у новий 
якісний стан, зумовлений змінами як 
зовнішньополітичного, так і 
внутрішньополітичного контекстів, що 
супроводжуються  трансформаційними 
перетвореннями на різних рівнях та в 
окремих сферах міждержавних взаємодій. 

* Складено автором.  



 16 

Пізнання законів та об’єктивних закономірностей формування й 
функціонування державних кордонів можливе на основі застосування комплексу 
наукових підходів, а також сукупності методів, які становлять єдину теоретико-
методологічну базу дослідження. В подальших наукових працях ми будемо 
застосовувати дані теоретичні напрацювання для дослідження державних кордонів 
загалом, а зокрема – кордону України (на різних часових проміжках її існування, на 
різних ділянках кордону). 
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Lazhnik V. Y. Subnational Enclaves and Exclaves of Highest Taxonomic Level 
in the Countries of North and South America, Oceania and Australia. The dissemination of 
the subnational enclave and exclave territories’ spread at the the spatial highest level of 
administrative and territorial division of the countries of North and South America, Oceania and 
Australia are analized. Degree enclave/exclave of public areas and briefly described subnational 
enclaves and exclave spatial highest level in the systems administrative and territorial division of 
some countries are discovered. 

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

 
Актуальність теми дослідження. У сучасній політичній географії особливе 

місце займають дослідження особливостей форм і складу державної території країн 
світу. Деякі країни світу виділяються тим, що мають у своєму складі анклавні й 
ексклавні території як своєрідні просторові політико-географічні феномени. З 
погляду політико-географічного країнознавства вони потребують детальнішого 
вивчення, оскільки бувають різних видів і мають свої особливості просторового 
поширення й функціонування. У вітчизняній країнознавчій науці й політичній 
географії цим специфічним об’єктам приділена поки що незначна увага. Більше 
уваги приділено питанням поширення міждержавних (міжнародних) 
анклавів/ексклавів, тоді як малодослідженими залишаються питання просторового 
поширення субнаціональних анклавів й ексклавів як окремих видів анклавних 
територій. Все це зумовлює необхідність проведення детальніших досліджень 
особливостей поширення цих просторових  феноменів на різних таксономічних 
рівнях адміністративно-територіального поділу (АТП) країн різних регіонів світу. 

Мета нашого дослідження – виявити особливості просторової локалізації 
субнаціональних анклавів й ексклавів найвищого ієрархічного порядку в країнах 
Північної та Південної Америки, Океанії й Австралії.  

Основні завдання дослідження – встановити наявність внутрішніх 
(субнаціональних) анклавів й ексклавів у країнах цих частин світу й розглянути 
особливості їх просторового поширення в окремих країнах Північної та Південної 
Америки, Океанії й Австралії. 

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) 
країн, й які характеризуються специфічним географічним положенням у політико-
географічному просторі. Анклавні й ексклавні території класифікуються за різними 
ознаками, виходячи з доцільності їх розгляду на різних просторових рівнях аналізу            
[1; 3; 6; 8 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 [1; 6; 8].  

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 
систем їхнього адміністративно-територіального поділу (АТП). Зокрема, в деяких 
попередніх наших працях розглянуто основні особливості просторової локалізації 
субнаціональних анклавних й ексклавних територій першого (найвищого) 
ієрархічного порядку та їх поширеність у країнах Європи, Азії й Африки [4; 5; 7]. Ця 
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публікація є завершенням циклу статей про субнаціональні анклави й ексклави на 
найвищому рівні АТП країн світу.   

У цій статті головна увага зосереджена на аналізі просторового поширення 
субнаціональних (внутрішніх) анклавів й ексклавів у країнах Північної та Південної 
Америки, Океанії й Австралії. Для розгляду взято найвищий просторовий рівень 
ієрархії АТО країн цих частин світу. Для субнаціональних анклавів/ексклавів країн 
цих чотирьох частин світу характерна невелика просторова диференціація й 
територіальна обмеженість (невелика територія), порівняно мала чисельність 
населення в них, малопотужний природно-ресурсний потенціал, обмежені 
можливості для розвитку сільськогосподарського виробництва через складні 
орографічні умови, специфіка етнічного складу населення тощо. Просторовий 
країнознавчий політико-географічний аналіз наявності субнаціональних (внутрішніх) 
анклавів/ексклавів найвищого (першого) просторового рівня в країнах 
досліджуваних частин світу 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 – 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 АТП існують у 10 країнах Північної 
Америки, у чотирьох країнах Південної Америки, двох країнах Океанії, а також в 
Австралії.  

В країнах Північної Америки найбільша кількість анклавних територій на 
різних ієрархічних рівнях політико-територіального поділу існує в США. У США, 
окрім міжнародного напівексклаву штату Аляска та міжнародних пенеанклавів на 
кордоні з Канадою (Пойнт Робертс та ін.), на найвищому таксономічному рівні АТП 
існують шість субнаціональних анклавних (ексклавних) територій. Зокрема, у штаті 
Кентуккі є субнаціональний ексклав ‒ частина округу  Фултон, відома як Кентуккі 
Бенд або Нью-Мадрид Бенд, розміщена на півострові у вигині стариці меандри р. 
Міссісіпі й відокремлена від решти території штату територіями штатів Міссурі й 
Теннессі. Цей ексклав має площу 28 км2. В ексклав можна потрапити з штату 
Кентуккі лише по єдиній дорозі, яка прокладена через територію штату Теннессі. 
Ексклав виник у результаті нечіткого позначення південного кордону штату Кентуккі 
на етапі його виникнення, коли межі встановлювалися по паралелях і меридіанах [13].  

Другий субнаціональний ексклав ‒ це місто Картер-Лейк у штаті Айова (округ 
Поттаватомі). Місто розміщене на захід від р. Міссурі, як анклав в оточенні території 
штату Небраска (плоша 5,2 км2). Цей ексклав виник у березні 1877 р. після зміни 
русла річки під час повені, коли колишня стариця Міссурі стала озером. Ексклав 
оточений із трьох сторін територією штату Небраска, а з четвертою сторони – 
річкою Міссурі [10].  

В гирлі р. Гудзон розміщений острів Елліс (площа 11,1 га), який є ексклавом 
штату Нью-Йорк в оточенні вод штату Нью-Джерсі. Острів відомий як великий центр 
із прийому іммігрантів у США з 1892 р. до 1954 р. [12]. Сусідній незаселений острів 
Ліберті площею 59,6 м2, на якому розміщена знаменита статуя Свободи, є також 
ексклавом штату Нью-Йорк в оточенні вод штату Нью-Джерсі [13]. 

Штат Делавер має два невеликих ексклави на західному березі річки Делавер, 
які оточені територією штату Нью-Джерсі. Незважаючи на те, що вся ріка Делавер є 
територією штату Делавер, ці ділянки опинилися відділеними від цього штату через 
засипання ґрунтом мілководних ділянок в районі Салемської атомної електростанції 
й Національного заповідника дикої природи Кіллкохук [14]. Обидві ділянки доступні 
по суші лише з території штату Нью-Джерсі.   
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В США на другому (окружному) рівні АТП є також низка субнаціональних 
ексклавів й анклавів у штатах Аляска, Віргінія, Джорджія, Кентуккі, Колорадо, Нью-
Джерсі, Огайо та Орегон. Ще більше субнаціональних ексклавів й анклавів існує в 
США на низовому таксономічному рівні АТП країни, особливо в штатах Віргінія, 
Каліфорнія, Техас, Нью-Джерсі та Пенсільванія. Так, у Пенсільбванії існує             
338 невеликих субнаціональних ексклавів на муніципальному рівні в окремих 
графствах, які виникли в результаті процесів урбанізації й субурбанізації та 
закріплення нових меж міських муніципалітетів [15].  

Окрім того, в США є також значна кількість субнаціональних пенеанклавів, які 
виникли протягом останніх двох століть у результаті меандрування річок Міссісіпі, 
Міссурі, Огайо та ін. й відхилення їхніх течій від старих русел, які фіксувалися як 
адміністративні межі певного штату під час їх первинного правового визначення. 
Найбільше таких пенеанклавів має штат Міссісіпі, який нині володіє 11 ексклавами 
на правому березі Міссісіпі в оточенні територій штату Луїзіана й 14 ексклавами в 
оточенні штату Арканзас. Відповідно штат Арканзас має 15 ексклавів на лівому 
березі Міссісіпі в оточенні штату Міссісіпі й один ексклав в оточенні території штату 
Теннессі, а штат Луїзіана володіє 8 ексклавами в оточенні штату Міссісіпі на лівому 
березі Міссісіпі [15]. В штатах Іллінойс, Айова, Міссурі, Кентуккі, Небраска, Північна 
Кароліна, Південна Кароліна, Пенсільванія, Теннессі, Вісконсін є також 
пенеанклави, більшість з яких виникли в результаті меандрування річок. Доступ до 
них можливий тільки по сухопутних шляхах сполучення з території інших штатів.  

Отже, США мають дуже високий ступінь анклавності територій адміні-
стративних одиниць на різних ієрархічних рівнях системи АТП країни (особливо на 
муніципальному рівні), що потребує більш детального спеціального  аналізу й 
розгляду цього питання в окремій публікації.  

У Канаді на першому таксономічному рівні АТП не існує анклавних територій, 
проте є декілька пенеанклавів, доступ до яких можливий по шляхах сполучення 
через територію сусідніх адміністративних одиниць. Так, субнаціональними 
пенеанклавами є село Атлін  у провінції Британська Колумбія, яке доступне тільки 
по дорозі через територію Юкон. Аналогічно поселення Тунгстен у Північно-Західних 
територіях доступне через територію Юкон. На межі провінцій Альберта й 
Саскачеван розміщене С-подібне Холодне озеро, де є півострів на території 
Альберти, до якого можна добратися тільки через провінційний парк на озері 
Саскачеван. Аналогічно, щоб добратися до міст Юніон, Форт-Макферсон, Ціхгехчіч 
й Інувік в Інуїкському окрузі в Північно-Західних територіях із інших їхніх частин 
можна тільки з території Юкон по шосе Демпстер [15]. Також є декілька 
міждержавних пенеаклавів на кордоні з США, до яких можна дістатися з Канади 
тільки через територію США.  

У Гренландії, яка є автономною частиною Королівства Данія в Північній 
Америці, наявні дві субнаціональні напіванклавні території – невключена територія 
авіабази Туле в оточенні комуни Каасуїтсуп й комуна Куяллек, яка з півночі межує з 
комуною Сермесоок.  

У Центральній Америці тільки в Белізі, Коста-Ріці й Панамі існують 
субнаціональні анклавні території на найвищому ієрархічному рівні АТП. Зокрема, в 
Панамі існує 8 субнаціональних анклавних територій на найвищому таксономічному 
рівні АТП країни. Це, зазвичай, автономні області (комарки), на території яких 
проживають корінні індіанські етноси (нгобле. бугле, чоко та ін.) в гірських районах 
Кордільєр. Найбільше ексклавів має комарка Нгобе-Бугле, розміщена в західній 
частині Панами [11]. Два ексклави цієї комарки як частини округу Мюна розміщені в 
оточенні провінції Чирікі (дві ділянки общини Багама загальною площею 10,6 км2), а 
три ексклави як частини округу Ньюрюм оточені територією округів Лас-Пальмас 
(общини Серро Пеладо площею 31,5 км2 й Альто де Хесус площею 27,5 км2) і 
Каназас провінції Верагуас (община Ель-Бале площею 48,4 км2). Водночас провінція 



 20 

Верагуас має один ексклав, який відноситься до округу Лас-Пальмас (частина 
району Ель Прадо) й відділений від нього територією округу Мюна автономної 
області Нгобе-Бугле. Провінція Чирікі, відповідно, має ексклав на сході (община 
Хусто Фідель Паласіос, площа 25,8 км2), який адміністративно відноситься до округу 
Толе, проте відділений від основної частини провінції територією автономної 
області Нгобе-Бугле.  

На сході Панами розміщена автономна область Ембера-Воунаан, де переважно 
проживають корінні жителі –  індіанці племінного об’єднання чоко (ембера-воунаан). 
Область складається з двох частин – округів Семако й Самбу. Округ Самбу як 
ексклав цієї автономної області загальною площею 1296,4 км2 оточений територією 
округу Чепігана провінції Дар’єн і відділений від основної частини області територією 
округів Чепігана й Піногана [15]. Окрім того, в Панамі округ Сан-Мігеліто площею              
50 км2 є анклавом другого порядку в оточенні округу Панама провінції Панама й 
входить у Панамську агломерацію. Отже, Панама виділяється найбільшою кількістю 
анклавних територій серед країн Центральної Америкиі.  

У Коста-Ріці в провінції Пунтаренас однойменний кантон складається з двох 
частин, одна з яких розміщена на півострові Нікоя й фактично є напівексклавом, 
відділеним від основної частини провінції територією провінції Гуанакасте.  

У Белізі є острів Амбер-Кай (частина округу Коросаль), який є розміщений на 
південь від мексиканського штату Кінтана-Роо. Він є пенеанклавом, відділеним від 
основної частини округу Коросаль й може бути досягнутим тільки по суходолу й 
мосту із Мексики.  

 В острівних країнах Карибського басейну існує небагато субнаціональних 
анклавних й ексклавних територій на найвищому рівні АТП через невеликі розміри 
державної території країн. Так, у Доміканській Республіці столиця Санто-Домінго, 
яка має статус національного округу, є субнаціональним напіванклавом площею 
104,44 км2 в оточенні провінції Санто-Домінго. У Тринідаді і Тобаго 
субнаціональними анклавами є муніципалітет Аріма (11 км2) в оточенні графства 
Тунапуна-Піарко й муніципалітет Пойнт-Фортін (24 км2), як напіванклав в оточенні 
графства Сіпарія. На Бермудських островах (заморська територія 
Великобританії) муніципалітет Гамільтон (адміністративний центр островів) є 
напіванклавом площею 0,7 км2 в оточенні округу Пембрук, а муніципалітет Сент-
Джордж (1,4 км2) є анклавом в оточенні округу Сент-Джорджес. Округ Гамільтон, 
територія якого не співпадає з територією муніципалітету Гамільтон, складається з 
двох частин на о-ві Мейн-Айленд, одна з яких є ексклавом, відділеним від основної 
частини цього округу територією округу Сент-Джорджес.  

На Багамських Островах округ Ексума розділений округом Блек-Пойнт на дві 
частини, одна з яких є ексклавом округу Ексума, а округ Блек-Пойнт є 
напіванклавом із двох сторін оточеним округом Ексума, а з двох інших сторін 
водами Атлантичного океану. Округ Фріпорт є також прибережним напівексклавом, 
оточеним із трьох сторін територією округу Західний Великий Багама.      

В Південній Америці субнаціональні анклавні території на найвищому 
таксономічному рівні АТП існують у Бразилії, Аргентині, Венесуелі та Перу. Зокрема, 
в Аргентині федеральна столиця Буенос-Айрес (офіційна назва «Автономне місто 
Буенос-Айрес» з 1996 р.) є прибережним анклавом із 1880 р. в оточенні провінції 
Буенос-Айрес.   

У Бразилії федеральний округ Бразиліа (Бразилія) є по-суті пенеанклавом 
площею 5,8 тис. км2 в оточенні території штату Гояс із 1960 р. Округ з’єднаний із 
територією штату Мінас-Жерайс мостом довжиною 130 м над річкою Прето.  

У Венесуелі штат Сулія має у своєму складі невеликий ексклав у 
муніципалітеті Сукре, який відділений вузькою смугою території штату Меріда від 
більшої частини цього муніципалітету. Водночас територія штату Трухільйо відділяє 
цей ексклав від іншої частини штату Сулія, яка розміщена на північно-східному 
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березі озера Маракайбо. В цьому субнаціональному ексклаві розміщений центр 
муніципалітету Сукре місто Бобурес із декількома поселеннями.  

В Перу спеціальний автономний район Кальяо (площа 147 км2) є прибережним 
напіванклавом із трьох сторін оточеним територією регіону Ліма-Метрополітана.  

В деяких південноамериканських країнах (Бразилія, Венесуела, Гвіана, 
Еквадор, Колумбія, Болівія, Уругвай) на нижчих таксономічних рівнях також існують 
анклавні території. Наприклад, у Гвіані (колишня Французька Гвіана) комуна Авала-
Ялімало (площа 187,4 км2) є субнаціональним прибережним напіванклавом другого 
порядку із трьох сторін оточеним територією комуни Мана. Водночас, у Болівії 
провінція Манко-Капак у департаменті Ла-Пас площею 367 км2 є пенеанклавом, 
оскільки відділена від основної території країни водами озера Тітікака й до неї 
можна добратися по суші тільки через територію Перу.    

В Океанії, де переважають невеликі за розмірами країни, анклавів і ексклавів 
не багато. Найбільше анклавних територій першого таксономічного порядку є в 
системі АТП держави Самоа. Зокрема, в Самоа є 6 прибережних ексклавів у 
чотирьох округах (ітумало), які мають виходи до морського узбережжя. Так, округ 
Аана, розміщений у західній частині острова Уполу, має невеликий ексклав (село 
Сатуїмалуфілуфі), оточений територією округу Аїга-і-ле-Таї. Округ Гагаемауга, 
основна частина якого розміщена на острові Савайї, має два невеликі ексклави на 
острові Уполу – поселення Леауваа й Саламуму. Ці два ексклави на острові Уполу 
утворилися після виверження вулкану Матавану (о. Савайї). Лавові потоки знищили 
поселення в районі вулкана, а жителі декількох сіл були евакуйовані на Уполу, де 
були створені села Леауваа (на півночі острова) й Саламуму (на півдні острова). 
Незважаючи на переїзд, жителі цих поселень зберегли традиційні зв’язки з округом 
Гагаемауга [2]. Округ Сатупаїтеа на острові Савайї має один прибережний ексклав, 
відділений від основної частини округу територією округу Палаулі [16]. Водночас, 
округ Палаулі розділений на дві частини вузькою смугою території ексклаву округу 
Сатупаїтеа, одна з яких є напівексклавом (східна частина). В напівексклаві 
розміщено чотири села Моасула, Пітонуу, Сатуфіа й Ваега із загальною 
чисельністю населення близько 1,8 тис. осіб. Округ Ваа-о-Фоноті, розміщений на 
північному сході острова Уполу, має у своєму складі невеликий прибережний 
ексклав (село Фалеапуна) в 10 км західніше від основної території. Цей ексклав 
оточений територією округу Атуа. Всі ексклави, за винятком двох ексклавів округу 
Гагаемагуа, утворилися ще до появи європейців на островах архіпелагу Самоа й 
збереглися через традиційні порядки встановлення старшинства титулів місцевих 
вождів і підпорядкованості поселень цим вождям. 

На Соломонових Островах столиця держави Хоніара виділена в окрему 
столичну територію зі статусом провінції. Столична територія має площу 22 км2 й є 
прибережним напіванклавом в оточенні провінції Гуадалканал. 

Водночас на другому таксономічному рівні анклавні й ексклавні території 
існують в Американському Самоа (графство Ваїфануа в Західному окрузі розділене 
на дві частини графством Суа) та Папуа – Новій Гвінеї (Національний столичний 
округ, де розміщена столиця Порт-Морсбі – прибережний напіванклав в оточенні 
Центральної провінції). 

В Австралії на найвищому таксономічному півні АТП країни існує дві анклавні 
території. Це Австралійська столична територія, де розміщена столиця Канберра, 
яка є повним анклавом в оточенні території штату Новий Південний Уельс. Вона 
займає площу 2358 км2, де, окрім столиці країни, розміщені невелика 
сільськогосподарська зона й Національний парк Намаджі. Іншим анклавом є 
Територія Джервіс-Бей (площа 74,6 км2), яка розміщена на південно-східному 
узбережжі Австралії. Територія була викуплена австралійським урядом у 1915 р. в 
штату Новий Південний Уельс, щоб столиця Канберра мала вихід до моря й свій 
морський порт. До 1989 р. ця територія була частиною Австралійської столичної 
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території. Там нині розміщена військово-морська база, столичний торговельний 
порт, два невеликих поселення, а також національний парк і ботанічний сад Будері 
[9]. В Австралії на другому й третьому рівнях АТП існує також декілька анклавів 
(наприклад, район місцевого самоуправління Брокен-Хілл у штаті Новий Південний 
Уельс в оточенні неінкорпорованої території Далекий Західний регіон та ін.).      

Висновки. Отже, в країнах Північної й Південної Америки, Океанії й Австралії 
рівень анклавності територій набагато менший, ніж у країнах Європи, Азії й Африки. 
Це зумовлено менш тривалим часом державності американських й океанійських 
країн та їхнім колоніальним минулим, оскільки межі між основними 
адміністративними одиницями встановлювалися переважно по природних об’єктах, 
паралелях і меридіанах. Виняток становлять США, де чисельність анклавних й 
ексклавних територій є значною, особливо на нижчих таксономічних рівнях системи 
АТП країни, що потребує детального дослідження особливостей їх просторового 
поширення.  
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The article discusses and analyzes the problems and prospects of social reforming in 

France. The article deals with socially-oriented model of the economy, the center of which is the 
«welfare state». We proved that the social market economy with elements of etatism smoothed 
negative features of capitalism in France, the government was protecting the interests of workers 
in recent years. 
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Вознюк Є. В., Піголюк В. А. Проблеми та перспективи реформування соціальної 
сфери Франції. У статті розглянуто та проаналізовано проблеми та перспективи 
реформування соціальної сфери Франції. Висвітлено соціально-орієнтовану модель 
економіки країни, в центрі якої перебуває «держава добробуту». Доведено, що соціальне 
ринкове господарство з елементами етатизму згладжувало негативні риси капіталізму у 
Франції, держава стояла на захисті інтересів трудящих протягом останніх років.  

Ключові слова: реформування, соціальна сфера, Франція, етатизм, соціально-
орієнтована модель, державна підтримка. 

 
France has socially-oriented economic model, the center of which is the «welfare 

state». Because of the high state role in the economy such a system is often referred as 
etat model (fr.). The role of government in the economy of France: the state redistributes 
54 % of GDP, while the number of employed in the public sector is 24 % of the total 
number of employees. 

Social market economy with elements of etatism smoothed negative features of 
capitalism in France, the state was to protect the interests of workers. The strong tradition 
of social market economy, especially in the postwar period, contributed to the acquisition 
of the French major gains in the social sphere. 

However, the modern economy is developing in the new environment: globalization 
of the world economy and the unification of Europe have a significant impact on the 
national economy. For further successful global development now it requires economic 
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liberalization, the abolition of internal regulations and new technologies that can serve as 
a scientific and technical basis for economic growth. 

In France, economic development hinders social security system, and the problem 
of brain drain public finances. 

Since 1968 social security system was that the salary of civil servants was much 
higher than pay in the private business. They are not the subject to reduction in                
50‒55 years retire, their pension level than wages. Unemployment is also higher than the 
average wage in the country. However, all these positive social benefits not stopped the 
aging population and rising unemployment. The unemployment rate in the country in 
2010 was approximately 12–13 % of the economically active population [1]. 

Social guarantees are funded mainly by taxpayers. There are high not only indirect 
and individual income taxes, but also the social contributions of entrepreneurs. For 
example, if the US social contributions make up only 6,3 %, in France – 19,3 % of GDP. 

Burden on workers fall pensions and unemployment benefits. Thus, the French 
keep working pensioners and the unemployed, and some companies working one holds 
not only himself and his family, but at least two seniors. It should be noted that high social 
security exist only in the public sector. The difference between public and private sector 
cost is not only in the level of wages and guarantees.  

France has long formed almost negative attitude towards private enterprise. Public 
service until now considered the most promising, and it all aspiring French. Due to the 
high wages and social security complex in France even such popular professions in the 
public sector of the economy that are considered demeaning in other countries, such 
workers in construction, laborers and others.  

Access to public service for foreigners is closed. Higher education institutions of the 
country also focused on training civil servants. Even in the field of research progress state 
supports, subsidized public sector and venture business as the engine of scientific and 
technical progress and application of technologies is not encouraged.  

The state does not pay much attention to the development of the technological 
base. Public officials are not interested in the release of high-paying jobs as a result of 
new technology and new management practices. The French model of management as a 
result suffers from inefficiency, arbitrariness and encouraging corruption among 
government officials, and naturally hinders scientific progress [1]. 

Characteristic of France is also brain drain. In higher education prepared mainly 
government officials. The isolation of higher and professional education on issues of 
private business leads to the fact that graduates not finding work in the public sector 
remain out of work, cannot find work. As a result, the most promising and educated youth 
finds demand in the labor market and prefer to work abroad. For example, in 2007 a fifth 
of French graduates chose better than in France and better paying jobs (with low taxes) 
in the US and the UK [5]. 

The problem of public finances in the country is such that financial indicators meet 
Maastricht convergence criteria for monetary 3 % deficit and 60% government debt to 
GDP. However modern social market system of the country is able to degrade over time 
these figures. This is reflected in the fact that economic growth is slowing, employment is 
shrinking, the number of pensioners and the level of social incomes rise. Formed balance 
of the financial system can be broken if the government economic policy will not be 
amended. This reduces the competitiveness of France and in the world and in the 
European economy. The high cost of the French workforce makes production 
unprofitable in France and for domestic and foreign companies. They seek to find a 
country with a more favorable level of taxation and a more flexible labor market. There is 
no incentive in the country and for the private sector, which currently serves as the 
engine of the economy in almost all developed countries [3]. 

Thus, the social-market model of the French economy needs change. In the 1990s. 
France's economy has experienced two stages of reform. The first phase of reforms was 
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associated with an attempt to introduction into the economy of neoconservatism               
(A. Juppé reform). The task of reforming the social sector neoconservative included: to 
overcome the crisis of the social system of the French economy, reduce social security 
number; reach the level criteria of the Maastricht Treaty fiscal position of countries 
preparing to introduce the euro; implement tax reform; to combat unemployment, 
increasing labor market flexibility [2]. 

This program is most concerned civil servants and their loss meant for former high 
social guarantees. Civil servants were against the reforms, and it caused a wave of 
protests across the country. Private sector support conversion, but failed to act as 
consolidated as unions of public servants. The reform was suspended. The only program 
that was carried out was privatization. Conducted tax reform and introduced a new 
procedure for immigration. 

So many years of experience providing incentives encourage public authorities to 
hold consumerism when citizens around the country rely on. Created to support their 
social programs often do not have financial security and effective mechanisms for 
implementation. To eliminate these drawbacks, the possibilities of introducing state 
orders (contracts), cooperation agreements, equity subsidies, preferential loans, 
tendering, involving non-governmental and commercial organizations are discussed. 
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Проаналізовано планову діяльність підприємства. Розглянуто планування на 
підприємстві, як елемент для досягнення ефективної діяльності. Зазначено важливість 
бізнес-плану підприємства та його використання. 
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Potapova A. G., Papayevych N. M. Business Plan as Basis of Company Activity. The 
planned activity of a company has been analyzed. The author looks at planning as the element  of 
achieving effectiveness. The importance of business plan of a company and its usage has been 
stated. 

Key words: planning, effectiveness, business plan. 

 
Актуальність теми. В умовах ринкової системи господарювання жодне 

підприємство не може працювати прибутково без ретельно опрацьованого плану. 
Досвід організації підприємств свідчить, що планування їх діяльності набуває все 
більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування. Чим більш 
динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має 
бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та 
оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним 
свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького 
проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації 
бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи, діяльності, без 
опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання. 

Метою дослідження є ефективність процесу планування діяльності на 
підприємстві. 

Аналіз попередніх досліджень. Найбільше уваги плануванню діяльності 
підприємства у своїх працях приділяли В. В. Бочарова, В. В. Волостних,                           
В. М. Рибіна, О. О. Терещенко. Ефективність планування для функціонування 
підприємства досліджують Н. В. Каткова, О. О. Кульчинська, Н. Г. Міценко,                     
В. М. Попов. Процес планування складний і вимагає необхідності створення на 
підприємстві дієвої системи планування для забезпечення його ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Бізнес − діяльність, спрямована на 
виробництво товарів (послуг, робіт), які задовольняють потреби покупців й 
одержання відповідного прибутку. 

Перш, ніж розпочати підприємницьку діяльність, людина повинна ретельно 
продумати, що саме, на який термін, якими способами й за допомогою яких засобів 
вона повинна це зробити. Бізнес-планування дає змогу не тільки обґрунтувати 
необхідність розробки того чи іншого інвестиційного проекту, а й можливість його 
реалізації в діючих ринкових умовах. 

Перед підприємцями постають питання про розподіл ресурсів, основні фонди, 
нові види продукції тощо. Існують теоретично обґрунтовані вирішення цих та 
подібних проблем. Від того наскільки далекоглядні, раціональні, економічно-
обґрунтовані й ефективні рішення, залежить майбутнє конкретного підприємства. 

Планування – процес встановлення цілей, пріоритетів, засобів і методів щодо 
їх досягнення на основі знань про закономірності функціонування різних 
господарських систем і змін умов господарювання. Планування високої 
ефективності виробництва спрямоване на цілі та завдання підприємства, а саме, 
вибору напряму розвитку, їх кроки, здійснення яких потрібне для виконання 
поставленої мети [4].  

Підприємство є частиною економічної системи, в якій визначальними 
факторами розвитку є попит та пропозиція. Під впливом попиту та пропозиції 
формуються ціни на продукцію чи послуги, вибираються пріоритетні напрямки 
діяльності підприємств, визначаються очікувані доходи й прибуток, необхідні обсяги 
виробництва (наданих послуг) і ресурси. В умовах ринкової економіки підприємство 
самостійно вибирає свою економічну політику, але не може диктувати свої правила 
діяльності іншим. 

Підвищення уваги до бізнес-планування забезпечує досягнення успіху у 
визначеному напрямі. За допомогою бізнес-планування можна вчасно врахувати як 
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внутрішні, так і зовнішні фактори, які забезпечують необхідні умови для розвитку та 
функціонування підприємства.  

В умовах ринкової економіки плани не встановлюються підприємствам «із 
гори», ресурси не виділяються, a купуються підприємством, яке вирішує як 
використовувати їх надалі. Тому в кінцевому підсумку доходи підприємства 
залежать насамперед від прогнозування підприємством майбутніх потреб 
споживачів, здатності найбільш ефективно організувати свою діяльність для їх 
забезпечення й якнайкраще пристосуватися до мінливих умов зовнішнього 
середовища. Отже, при конкуренції, що властива ринковій економіці, перевірку 
проходять передусім не стільки товари як такі, а й система планування та здатність 
менеджера робити правильні висновки з інформації, що надходить. З урахуванням 
цього можна говорити про те, що планування діяльності підприємств стає 
обов’язковою умовою їх успіхів у довгостроковій перспективі [4]. 

Бізнес-планування має на меті забезпечити високий рівень діяльності 
підприємства, адже є інструментом, який може контролювати й управляти 
виробництвом. Кожне підприємство повинно враховувати конкурентні переваги 
підприємств, які працюють у певному секторі ринку.  

Отже, планування гарантує успіх у діяльності підприємства. Досвід планової 
роботи забезпечує ефективність планування на належному рівні. В умовах ринкової 
економіки діяльність підприємства залежить від факторів зовнішнього середовища. 

Великий успіх підприємства також пов’язують із вдалим збігом обставин, а не з 
наявністю якісно розроблених планів. Однак невдачі підприємств ніхто не пов’язує з 
використанням планів у практиці господарювання. 

Висновки. Отже, бізнес-планування є невід’ємною частиною функціонування 
підприємства. Для забезпечення належного рівня ефективності виробництва на 
підприємствах необхідно вдосконалювати процес планування роботи підприємств. 
Підвищення кругозору підприємців й управлінців та запровадження зарубіжного 
досвіду бізнес-планування забезпечить підприємству високий рівень розвитку. 
Наявність бізнес-плану дає змогу визначати плани на майбутнє, передбачати 
ризики, які можуть нашкодити реалізації бізнесу підприємства. Наявність його 
підвищує ефективність діяльності, також дозволяє оцінити успішність підприємства. 

 
Джерела та література 

 
1. Значення бізнес-планування в розвитку підприємства [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ekuzt.gov.ua/node/158 
2. Каткова Н. В. Планування ефективності діяльності підприємств / Н. В. Каткова // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – Хмельницький, 2010. – № 5. – С. 180–183.  
3. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / за заг. ред.         

В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с. 
4. Попов В. М. Бизнес-планирование : учебник для вузов / В. М. Попов, С. И. Ляпунов. – 

М. : Финансы и статистика, 2000. – 448 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

УДК 658.146 Д. Ю. Пятак – магістр кафедри економічної  
та соціальної географії Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки; 
А. Г. Потапова – кандидат географічних наук, 
доцент кафедри економічної та соціальної 
географії Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 

                         
РИЗИКИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 Роботу виконано на кафедрі економічної  

та соціальної географії СНУ ім. Лесі Українки 
 

Узагальнено сутність понять «ризик», «підприємницький ризик». Охарактеризовано 
основні види ризиків, їх методи оцінки та мінімізація негативних наслідків у підприємницькій 
діяльності. 

Ключові слова: ризик, підприємницький ризик, методи оцінки ризиків, фактори 
мінімізації ризиків. 

 
Piatak D. Y., Potapova A. G. Risks in Business. Generalization of the essence of the 

concepts of «risk», «business risk». Were the main types of risks, their methods of assessing and 
minimizing the negative effects of the business activities. 

Key words: risk, business risk, methods of risk assessment, risk minimization factors. 

 
Актуальність дослідження. Ризик − важливий елемент підприємницької 

діяльності. Досягає успіху той підприємець, який уміє вчасно ризикувати. В умовах 
ринкової економіки ризик – ключовий елемент підприємницької діяльності. Жорстка 
конкуренція на ринку, соціально-економічна, політична нестабільність, визначають 
актуальність проблеми вчасного розпізнавання та оцінки підприємницьких ризиків. 
Розвиток ризикових ситуацій може привести як до настання несприятливих 
збиткових наслідків, так і до позитивних результатів. Підприємець, який уміє 
прорахувати ризик, отримує бажаний результат у вигляді збільшення прибутку.  

Мета та завдання дослідження − розглянути суть поняття «ризик» та його 
вплив на успішну підприємницьку діяльність; вивчити основні методи оцінки ризиків 
та шляхів мінімізації їх негативного впливу. 

Аналіз попередніх досліджень. Проблеми, пов’язані з ризиками 
підприємницької діяльності були висвітлені в працях таких науковців, як                     
В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, Л. І. Донець, В. В. Матвійчук, О. Д. Стешенко та 
ін. 

Виклад основного матеріалу. Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яку 
розглядають як ймовірність відхилення фактичного результату від очікуваного, міру 
невдачі з урахуванням впливу керованих і некерованих факторів, невпевненість у 
можливому результаті, або ж прийняття рішення у ситуації невизначеності [1]. 

Підприємницький ризик – це загроза понести втрати при будь-яких видах 
діяльності, пов’язаних із виробництвом продукції, товарів чи послуг, у вигляді 
додаткових витрат, або отримання доходів нижче від прогнозованих. Він включає 
ризик повної чи часткової втрати майна або грошового внеску, у тому числі й ризик 
банкрутства, характерний для ринкових відносин [4]. 

Ризик підприємницької діяльності багато в чому визначається залежністю від 
зовнішніх (політичних, природно-кліматичних, соціально-економічних) та внутрішніх 
факторів (спеціалізація, матеріально-технічна база, кадрова політика, маркетинг, 
фінанси, менеджмент). До основних видів підприємницьких ризиків відносяться: 
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виробничі (невчасність графіка поставки продуктів, умови транспортування, нещасні 
випадки на виробництві, пошкодження майна, кваліфікація кадрів, сезонність, збій 
графіка роботи), інвестиційні (на стадіях підготовки проекту та його реалізації), 
фінансові (ризик підвищення орендних ставок, зростання цін на сировину, 
активізація конкурентів, загроза банкрутства).  

Ведення будь-якого виду підприємницької діяльності пронизано ризиком, 
уникнути якого неможливо, особливо це стосується сфери громадського 
харчування. Саме походження ризиків буває різним, вони як можуть призвести до 
негативних фінансових наслідків, так і навпаки сприяють підйому позицій на ринку, 
фінансової винагороди, а також позитивно впливати на колектив, стимулюючи до 
отримання нових компетенцій у галузі та покращення сервісу. Саме тому, аби 
задовольнити потреби клієнтів часто доводиться йти на ризик, задля утримання 
лідерських позицій на конкурентному ринку. Для успішного функціонування бізнесу, 
необхідно впроваджувати своєрідні «ноу-хау», які будуть приваблювати відвідувачів 
і робити його унікальним серед інших аналогічних закладів.  

У процесі ведення підприємницької діяльності уникнути ризику неможливо, 
проте можна мінімізувати негативні наслідки. Саме тому, необхідно ретельно 
підходити до питання вибору методів їх оцінки. Вчені пропонують використовувати 
метод експертних оцінок (бальна оцінка); середньоквадратичне відхилення 
(показник ступеня ризику реалізації); коефіцієнта варіації (стабільність ситуації або 
ступінь ризику); статистичний метод (кількісна інформацію); аналітичний метод 
(експертний відбір). Перевагами усіх є об’єднання факторного аналізу параметрів, 
які впливають на ризик і виявлення можливих способів зниження його ступеня.  

Основною метою управління ризиками є їх мінімізація з метою уникнення або 
часткового зменшення можливих втрат від їх дії, покриття або ж перерозподілу 
ризиків підприємницької діяльності у просторі та часі [2].  

Мінімізувати ризики можливо за допомогою делегування (перерозподілу 

інвестованих коштів); лімітування (встановлення граничних сум витрат); спеціальних 
застережень (відшкодування збитків); самострахування (створення натуральних і 
грошових страхових фондів); страхування; хеджування (укладення угод).  

Висновки. Підприємницька діяльність – це завжди ризик, тим паче у сучасні 
нелегкі часи для української економіки. Щоб вижити у конкурентному ринковому 
середовищі, підприємствам необхідно приймати нетрадиційні та сміливі рішення. 
Проте, необхідно заздалегідь розумно підходити до питання розпізнання та 
правильної оцінки можливих загроз, із метою обмеження його негативного впливу та 
мінімізації обсягів фінансових втрат. 
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Розкрито роль провідних міст Європи у формуванні міського туризму світу. Виділено 

основні туристичні атракції європейських міст. Наведено рейтинг столиць Європи за 
сукупним туристично-рекреаційним потенціалом. Запропонована спеціальна класифікація 
нестоличних міст Європи за провідними функціями та туристичним профілем. 
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Cities. The role of Europe's leading cities in development of urban tourism all over the world is 
disclosed. The main tourist attractions of European cities are described. The ranking of European 
capitals using total tourist and recreational potential is proposed. The special classification of non-
capital European cities by leading features and tourist profile is investigated. 
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Світовий ринок туристичних послуг активно розвивається. За даними  UNWTO,  
лише в 2015 р. чисельність міжнародних туристичних прибуттів виросла на 4 % і 
досягнула відмітки в 1,2 млрд осіб [4]. 

Країни Європи залишаються лідерами туристичних прибуттів як за 
абсолютними (609 млн осіб), так і за відносними показниками (+5 %). Традиційно, 
популярністю користуються Великобританія, Франція, Італія, Чехія, Іспанія, 
Нідерланди, Російська Федерація. Останнім часом до них долучилися деякі країни 
Східної Європи (Польща, Угорщина) та Середземномор’я (Греція) [2]. 

Європейські міста тривалий час складали основу розвитку міського туризму в 
світі. Кожне з них наділене своїм незрівняним колоритом, кожне має унікальну та 
самобутню історію, давні історичні традиції, події, легенди, спогади. Незважаючи на 
значну присутність південноазіатських міст, Лондон, Париж та ще й Стамбул, 
віднесений UNWTO до європейського регіону, залишаються лідерами рейтингу 
відвідуваності туристами. У 2014 р. Лондон (17,3 млн відвідувачів) перемістився на 
2 місце після Гонконгу, Париж – на 7 місце (14,9 млн відвідувачів). Замикає десятку 
найбільш популярних міст Стамбул із показником 11,3 млн відвідувачів [4].  

Лондон і Париж отримали перші місця за сукупним туристичним потенціалом 
серед європейських столиць (рис. 1) [1]. При його визначенні проводилась оцінка 
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природно-географічного положення міст, історичних умов формування та розвитку, 
історико-культурного потенціалу та туристичної інфраструктури.  Париж, Лондон та 
Рим (від був у десятці найбільш рейтингових міст світу у 2007 р.) отримали найвищі 
бали, що свідчить про традиційно високу зацікавленість в їх відвідуванні міськими 
туристами. До десятки лідерів серед європейських столиць також потрапили Берлін, 
Москва, Мадрид, Амстердам, Афіни, Відень і Прага [3].  

 
 

Рис. 1. Рейтинг столиць Європи за сукупним туристично-рекреаційним  
потенціалом (на основі бальної оцінки) [1] 

 

Кожне з цих міст формує своє власне обличчя, свій унікальний імідж серед 
міських туристів. Лондон привертає увагу іміджевими образами Біг-Бена, Тауера, 
королівського палацу, джентльменської ввічливості та манірності, чайними 
церемоніями, пуританським англосаксонським стилем життя. Але сучасний Лондон 
ще й наймогутніша фінансова столиця світу, яка щодня проводить транзакції на 
мільярди фунтів стерлінгів. Ці два образи міста дуже тісно поєднуються між собою. І 
в особі міського туриста ділове обличчя Лондона  знайде реалізацію в образі його 
площ і вулиць, музеїв та старожитностей. Міські туристи в Сіті будуть відвідувати 
різноманітні ділові контори та фінансові інституції в межах «Квардратної милі», в а 
кварталі Сохо до їх послуг культурно-розважальні та історико-пізнавальні заклади. 
Поряд розміщений район Вестмінстер з будинком Парламенту, абатством та 
церквою Св. Варфоломія,  парком Сенд-Джеймс, урядовими кварталами. 

До числа архітектурних пам'яток, що приваблюють міських туристів, Лондона 
відносяться: Лондонський міст, королівський замок Тауер, Собор Св. Павла, готичний 
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палац Вестмінстера, готична церква з капелою Генріха VIII, палац Хемптон-корт, 
резиденція лорд-мера Меншон-хаус, Сомерсет-хаус, Англійський банк, будинок 
Британського музею, ансамблі площ Гровенор-сквер і Трафальгар-сквер.  

Романтично-закоханий імідж давно був пов’язаний із Парижем. Ейфелева 
вежа, Монмартр, Єлисейські поля, Лувр, Нотр-Дам де Парі – все це образи 
французької легкості, флеру, шляхетності та моди. В місті багато музеїв та 
історичних пам'яток, дорогих фешенебельних магазинів, ресторанів вишуканої 
французької кухні. Париж майже не асоціюється із діловими функціями, хоча в 
районі Іль-де-Франс, а особливо в кварталі хмарочосів, вони добре розвинені (тут 
знаходяться офіси всіх відомих ТНК Франції машинобудівного, хімічного, 
косметичного профілю).  

Образ Парижу формувався протягом багатьох століть, поєднуючи в собі як 
різноманітність стилів, так і культурно-художню єдність. Париж, як і деякі інші міста 
Європи, має ідеальну радіально-концентричну форму. Так само, як Москва виникла 
навколо Кремля, а Будапешт – навколо робітничих поселень Буда та Обуда й 
античного Аквініуму, Париж концентрично зростав навколо давнього ядра ‒ о. Сите. 
Він має овальну форму й розділений на 10 вулиць поздовж і на 5 ‒ вшир. В 
історичному центрі Парижу кожен клаптик землі має свою історію й легенду, кожен 
навіює образи історичних подій літературних героїв тощо. Так, Собор Паризької 
Богоматері нагадує події однойменного роману Віктора Гюго, Гревська площа, 
площа Бастилії, Лувр та Тюїльрі – часи Людовіка ХІІІ та його мушкетерів.  

Столицю Італії ‒ Рим, називають «вічним містом» або «містом на семи 
пагорбах». Його образ безпосередньо пов'язаний з античністю та історією 
стародавніх держав, а також із мистецтвом епохи Відродження, поширенням 
християнської віри й католицизму (правда, їх більш пов’язують із державою 
Ватикан), паломництвом до святих місць. Зараз Рим посідає 14 місце  серед сотні 
міст світу за рейтингом відвідуваності туристами (8,7 млн осіб у 2014 р.). Образ 
Риму формується серед стародавнього Капітолія й Палатина, пагорбів  Еськвілін, 
Авентин, Вімінал, Целій, Квіринал, низовинної долини річки Тібр та правобережного 
району  Трастевере. За багатством архітектурних пам'яток із ним не може 
зрівнятися жодне місто світу. У ньому є Колізей, Пантеон, Театр Марцелла, храми 
Вести й Фортуни Веріліс, тріумфальні арки, терми, залишки древніх стін, міст 
Адріана, акведук Клавдія, Форум тощо. Збереглися майже незруйнованими цілі 
середньовічні квартали, палаци й церкви епохи Відродження. 

Серед 100 лідерів в’їзного туризму Прага займає 21 місце  (6,3 млн осіб), 
Амстердам ‒ 27 (5,7 млн осіб), Відень ‒ 28 (5,4 млн осіб), Берлін – 35 (4,6 млн осіб), 
Москва – 31 (4,9 млн осіб), Афіни – 51 (3,3 млн осіб). Взагалі, кожна столиця Європи 
отримала свій унікальний імідж, кожна приваблює свій власний сегмент міських 
туристів. Прага – це застигла готика соборів і площ, Амстердам – місто каналів та 
музеїв картин «старих голландців», Відень – осередок класичної музики і танців, 
Берлін – місто музеїв, готичних соборів та масових культурних заходів, Москва в 
масовій свідомості асоціюється із Кремлем та Червоною площею, Третьяковською 
галереєю, музеєм імені Олександра Пушкіна та ошатним історичним центром 
купецького міста 18‒19 ст., Афіни завжди приваблювали своїми античними 
старожитностями та історією. 

Для нестоличних міст Європи експертами UNWTO була розроблена спеціальна 
класифікація за провідними функціями й туристичним профілем, що приваблює 
міських туристів:  

1) малі міста, які мають значну унікальну історичну спадщину, що формує 
неповторний образ міста: Йорк, Оксфорд, Піза, Сієна; 

2) малі міста, що володіють важливою історичною спадщиною й об’єктами 
культури та мистецтва: Авіньйон, Базель, Болонья, Венеція, Краків, Флоренція; 
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3) великі нестоличні міста, що зберігають неабияку історичну спадщину й 
культурно-мистецькі заклади: Антверпен, Гамбург, Глазго, Зальцбург, Порто, 
Роттердам, Севілья, Единбург; 

4) великі нестоличні міста, що мають всесвітньо відому історичну спадщину, 
стародавні та сучасні об'єкти культури й мистецтва: Барселона, Дублін, Ліон, Мюнхен. 

Багато міст, що приваблюють значні потоки  туристів, заходиться в Туреччині 
(що віднесена ЮНВТО до європейського туристичного макрорегіону). Окрім 
Стамбула та його передмістя Едірне, де зосереджені історичні пам’ятки світового 
значення (Айя-Софія, Скутарі, Сераль, палац султана, форт), ця країна багата на 
кліматичні курорти. Найбільшою популярністю серед відвідувачів користуються 
курортні міста Анталія (11,4 млн відвідувачів у 2014 р.), Мугла (3,1 млн осіб) та 
Артвін (1,8 млн осіб). Сам Стамбул – перехрестя східних та західних культур і 
традицій приваблює туристів саме своїм унікальним місцеположенням: одна 
частина його географічна знаходиться в Азії, інша – в Європі. 

Висновки. Таким чином, роль і значення міст Європи в розвитку туризму 
неухильно підвищуються. Створюючи умови для залучення туристів до культурно-
історичного надбання, заняття бізнесом, відпочинку, оздоровлення людей і т. д., 
вони притягують все більшу кількість подорожуючих осіб. 

 
Джерела та література 

 
1. Глибовець В. Л. Рекреаційно-туристичні ресурси столиць Європи : монографія /           

В. Л. Глибовець. – К. : Прінт Сервіс, 2014. – 172 с. 
2. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева ; 

Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с. 
3. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред.                 

І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 284 с. 

4. Число международных туристских прибытий в 2015 году возросло на 4 % и 
достигло рекордной отметки в 1,2 млрд [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : 
http://media.unwto.org/ru/press-release/2016-01-19/chislo-mezhdunarodnykh-turistskikh-pribytii-

v-2015-godu-vozroslo-na-4-i-dos. 
 
 
 
 
 
 

УДК 910.1128                                                     І. Г. Смирнов – доктор географічних 
наук, професор кафедри країнознавства 
та туризму Київського національного                                                                           
університету імені Тараса Шевченка 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО БРЕНДИНГУ   
МІСТ І ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ 

 
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 

та туризму КНУ ім. Тараса Шевченка 
 

Викладено концептуальні засади європейського підходу до брендингу міст і  
туристичних дестинацій, із розкриттям шляхів і способів їхнього комерційного просування. 
Наведено приклади зі світової практики брендингу міст та туристичних дестинацій. 
Запропоновано рекомендації щодо туристичного брендингу міст України. 

 Ключові слова: бренд, бренд-бук, туристична дестинація, брендинг. 

                                                 
© Смирнов І. Г., 2017 

http://media.unwto.org/ru/press-release/2016-01-19/chislo-mezhdunarodnykh-turistskikh-pribytii-v-2015-godu-vozroslo-na-4-i-dos
http://media.unwto.org/ru/press-release/2016-01-19/chislo-mezhdunarodnykh-turistskikh-pribytii-v-2015-godu-vozroslo-na-4-i-dos


 34 

Smyrnov I. G. European Approach to Tourist Destinations and Cities Branding. 
Displayed conceptual foundations of the European approach to branding of tourist destinations 
and cities with disclosure of ways and means of their commercial promotion.  Given examples of 
international practice of branding cities and tourist destinations.Proposed recommendations for 
branding of tourist cities  in Ukraine.        
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Актуальність теми статті зумовлюється успішним розвитком туризму у містах 

Європи, які розглядаються як популярні туристичні дестинації. Метою статті є 
розкриття теоретичних та практичних засад брендингу туристичних міст і 
дестинацій. Завдання статті полягають у викладі теоретичних засад та практичних 
напрямів брендингу туристичних міст та дестинацій. 

Результати наукового дослідження. Якщо туристичний імідж міста є 
переважно психологічно-емоційним поняттям (яке, проте, може мати економічне, 
комерційне значення), то туристичний бренд міста є суто комерційною, 
економічною, ринково-конкуренційною категорією, яка при цьому тісно пов’язана 
(базується) з туристичним іміджем. Одне з найбільш вдалих визначень бренду міста 
навів А. Каландідес, який вважає, що «Бренд – це сукупність унікальних 
конкурентних переваг  міста у середовищі інших міст-конкурентів; бренд формує 
уявлення про призначення міста та його специфіку. Бренд розповідає про місто 
через злагоджену систему яскравих і позитивних символів, сигналів, ідей, асоціацій, 
які найкраще передають зміст, красу, конкурентні переваги й унікальність міста, 
завдяки чому воно стає відомим і улюбленим» [1]. Отже, бренд міста можна 
визначити як сукупність унікальних конкурентних переваг відповідного міста у 
середовищі інших міст-конкурентів, репрезентованих системою яскравих і 
позитивних символів, сигналів, ідей, асоціацій, які щонайкраще передають зміст, 
красу, конкурентні переваги й унікальність міста, завдяки чому воно стає відомим і 
привабливим. 

Розглянемо змістовну сторону брендингу дестинацій і кілька визначень бренду 
міста й брендингу місць, що відображають наявні уявлення про них у науковій 
літературі (табл. 1). З таблиці видно, що єдиного підходу до визначення бренду 
міста й брендингу території поки що немає. Основні розбіжності при цьому 
виникають тому, що важко чітко окреслити, хто є носієм або суб'єктом бренду. З 
одного боку, носієм бренду міста є саме місто (міське співтовариство), натомість, з 
іншого боку, якщо бренд ‒ це враження від міста або набір уявлень про нього, то 
носієм бренду стає зовнішній «споживач» міста. Отже, бренд міста – це щось 
«середнє» між баченням міста зсередини (міська ідентичність) і сприйняттям міста 
ззовні (імідж міста). Таким чином, акцент на територіальній ідентичності поступово 
стає центральною віссю в процесі створення, формування та просування бренду 
міста. А дискусія навколо терміну «брендинг міста» вибудовується в основному на 
визначенні його, як важливого складника процесу територіального розвитку, або як 
складової частини маркетингу територій.  

Слід вказати, що у туризмі питання бренду та брендингу ще остаточно не 
усталені. Так, у класичному підручнику з туристичного маркетингу Ф. Котлера [2] 
достатньо детально подано загальні відомості про бренд та брендинг стосовно 
сфери послуг. Бренд, за Ф. Котлером, – це назва, термін, знак, символ, рисунок або 
їх комбінація, що призначені для ідентифікації товарів та послуг певного виробника 
(продавця) для їх відмінності від подібних товарів конкурентів. Фірмова назва (brand 
name) – частина бренду, яку можна написати та прочитати, наприклад, Disneyland, 
Hilton, Club Med тощо. Фірмова марка (trademark) – бренд або його частина, що 
забезпечені правовим захистом та надають продавцю виключне право на 
використання бренду (фірмової назви, фірмової марки). Водночас у розділі, 
присвяченому    маркетингу    місць    призначення   (туристичних   дестинацій),   про 
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Таблиця 1  
Визначення термінів «бренд міста» й «брендинг місць», що відбивають 

найпоширеніші уявлення про них у науковій літературі  

 
Підходи до 

визначення поняття 
Зміст поняття 

Акцент на враженнях 
зовнішніх споживачів 

Бренд міста ‒ це система асоціацій у свідомості «споживачів» міста, 
що базуються на візуальних, вербальних і ментальних враженнях 
про місто. Бренд міста формується за допомогою цілей, комунікацій і 
цінностей, загальної культури територіальних стейкхолдерів і 
дизайну місця [Zenker and Broun, 2010] 

Бренд міста ‒ це враження, яке справляє місто на цільову аудиторію, 
сума всіх матеріальних і символічних елементів, що роблять місто 
унікальним [Moilatanen and Rainisto, 2009] 

Бренд території (міста) являє собою символічну віртуальну психо-
емоційно-соціальну конструкцію у сприйнятті споживачів території, 
яка відображає сукупність геополітичних, еко-соціально-культурних, 
історичних, економічних та інших характеристик території, що 
формують уявлення  споживачів про привабливість даного міста та 
його переваги у порівнянні з іншими територіями. Бренд території 
(міста) є її нематеріальним маркетинговим активом і формує її 
комунікативний капітал [Мещерякова Т., 2011] 

Акцент на внутрішній 
ідентичності території 

Бренд міста ‒ це його конкурентна ідентичність [Аnholt, 2009] 

Бренд міста ‒ це багатомірний конструкт, що складається з 
функціональних, емоційних і матеріальних елементів, які в сукупності 
створюють унікальний набір асоціацій з містом у суспільній 
свідомості [Kavaratzis and Ashworth, 2008] 

Бренд міста ‒ це більше, ніж простий прояв унікальності міста на 
основі позитивних асоціацій, ‒ це формування самих асоціацій 
[Kavaratzis and Ashworth, 2008] 

Бренд міста ‒ міська ідентичність, системно виражена в яскравих і 
привабливих ідеях, символах, цінностях, образах, що знайшла 
максимально повне й адекватне відображення в іміджі міста. Це 
візуальний або віртуальний символ міста, позитивна «фірмова» 
ознака, за якою споживачі розпізнають місто, «розкручена» товарна 
марка міста, що формує або підтверджує його імідж і репутацію 
[Візгалов Д., 2011] 

Акцент на процесі 
формування 
ідентичності території 

Брендинг‒ процес створення, планування й комунікаційного 
поширення назви й ідентичності з метою створення або управління 
репутацією території [Ashworth, 2007] 

Брендинг місця ‒ привнесення додаткової привабливості для 
території з побудовою ідентичності бренда даної території. 
Територіальним продуктом при цьому є якась сумарна мікс-
пропозиція території для її покупців [Rainisto, 2003] 

Брендинг міста ‒ це процес усвідомленого й цілеспрямованого 
формування бренду міста, тобто пошуку, вираження й розвитку 
міської ідентичності, а також представлення її в яскравих, 
взаємозалежних образах, привабливих для цільових аудиторій 
[Візгалов Д., 2011] 

Акцент на маркетингових 
засобах 

Територіальний брендинг є важливим інструментом управління 
маркетингом території і націлений на формування комунікативного 
капіталу території як складового елемента інституціонального 
капіталу, наявність якого дозволяє суб'єктам маркетингу території 
одержувати економію на трансакційних витратах при взаємодії один 
з одним [Мещерякова Т., 2011] 

Брендинг територій ‒ це особлива технологія маркетингу місць, 
важливий інструмент у його алгоритмі, що стає основним в умовах 
ситуації постмодерна й відповідних йому концепцій економік «подій», 
«вражень», «образів» і «символічного обміну» [Попов А., 2010] 
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брендинг не йдеться. У іншому підручнику цього ж автора під назвою «Маркетинг 
місць» (у співавторстві з К. Асплунд, І. Рейном, Д. Хайдером) цілий розділ 
присвячено формуванню та просуванню іміджу (образу) місця, але без зв’язку з 
брендом та брендингом, про які, на жаль,  взагалі не згадується [3]. 

Зате у підручнику з туристичного маркетингу Дж. К. Холловея [4] не тільки 
визначається бренд туристичного напряму, а й наводиться декілька прикладів 
успішного брендингу  як окремих  туристичних об’єктів  (замків, музеїв, ботанічних 
садів), так і міст та туристичних напрямів (дестинацій). Так, бренд туристичного 
напряму  (дестинації, території) – це назва, символ, логотип, слово, знак чи 
графічне зображення, які ідентифікують та диференціюють певну місцевість 
(територію); більше того, в них закодовано обіцянку незабутніх вражень, тісно 
пов’язаних  із відвіданням певного місця та спогадами про це. Особливості та 
відмінності брендингу товарів, послуг та туристичних дестинацій (територій) 
наведено у табл. 2. Проблеми брендингу міста, як туристичного центру, розглянемо 
на прикладі міста Піран – «міста-самоцвіту» у Словенії, брендингу туристичних 
дестинацій – регіону Вессекс у Великобританії, регіону Коста-дель-Соль в Іспанії та  
острова Сааремаа в Естонії.  

Таблиця 2  
Брендинг товарів, послуг та туристичних дестинацій*  

 

Товари Послуги Туристичні дестинації 
(території) 

Виробник (постачальник) 

Такий, що ідентифікується Такий, що ідентифікується Не ідентифікується 

Продукти та послуги 

- однорідні; 
- характеристики кінцевого 
продукту визначаються 
компанією; 
- жорсткий контроль якості 

- неоднорідні  (якість послуг 
значною метою залежить від 
зовнішніх умов – погоди, 
персоналу, інших 
споживачів); 
- характеристики 
визначаються компанією; 
- повний контроль якості 

- абсолютно різнорідні 
(наявність великої кількості 
незалежних 
постачальників); 
- єдиних стандартів якості 
не існує; 
- можливий непрямий 
контроль якості (градація 
місцевих готелів) 

Брендинг 

- брендинг продукту 
повністю контролюється 
компанією; 
- піддається розширенню 

- процес контролюється 
компанією;  
можливий вплив 
суб’єктивних чинників, 
насамперед – людського; 
- зазвичай піддається 
розширенню 

- вплив брендингу на 
властивості продукту 
незначний; 
- не піддається 
розширенню; 
- дія бренду обмежена 
географічними межами 

Правові аспекти 

- відсутність проблем з 
офіційною реєстрацією 
 

- відсутність проблем з 
офіційною реєстрацією 

- порядок використання 
географічних назв як 
брендів законодавством ЄС 
не регулюється 

* Скдадено за: [4, c. 460] 

 
Піран (Пірано) ‒ це старовинне місто-фортеця, що розміщене на півострові 

Істрія. Починаючи з 1991 р., Піран відіграє роль символа середземноморської 
Словенії. У туристичних путівниках Піран окреслюється не інакше, як «симпатичне 
середньовічне містечко», «одне з найгарніших місць Адріатичного узбережжя», 
«місто-музей під відкритим небом», «місто-культурна перлина» або, навіть,  



 37  

«самоцвіт Венеціанської готики». Це місто у ХХ ст. належало до Австро-Угорщини, 
Італії, Югославії, Словенії. Вже на початку ХХ ст. це був відомий туристичний та 
курортний центр Середземномор’я з населенням понад 15 тис. осіб. Під час 
перебування у складі Югославії культурні та особливо релігійні пам’ятки міста були 
занедбані, у той же час на межі Пірана й сусіднього міста-курорту Портороз був 
споруджений гігантський конференц-готель. Десятиріччя 1991–2001 рр. стало для 
місцевої туристичної галузі справжньою катастрофою, оскільки вся територія 
Балкан набула репутації «бандитського регіону», міста Піран та Портороз 
позбавилися усіх інвестицій, туристична інфраструктура прийшла у занепад, готелі, 
що були побудовані у 1970–1980-ті рр., застаріли, а самі міста виглядали 
занедбано. У результаті населення Пірану скоротилося до 5 тис. осіб, але зразки 
венеціанської та австрійської архітектури, що складали окрасу цього міста, 
збереглися порівняно непогано. У незалежній Словенській Республіці було 
прийнято рішення про відновлення Пірану на підставі пріоритетного розвитку 
туризму. Відповідний проект був підготовлений за міжнародною участю й нині 
успішно реалізується.  

Корисним є також європейський досвід маркетингової підтримки та брендингу у 
розвитку туристичних дестинацій. Розглянемо його, зокрема, на прикладі регіону 
Вессекс у Великобританії. Цей регіон вважається історичним центром Англії, місцем 
народження англійської нації. Історично тут склалося Королівство  західних саксів 
ще у VІІ ст., яке пізніше утворило Англійську державу зі столицею у місті Вінчестері. 
З часом Вессекс втратив свою політичну автономію, але «дух місцевості» (лат. 
genius loci) тут зберігся й донині, хоча ця територія належить нині до чотирьох 
графств – Дорсетшир, Вілтшир, Сомерсет, Гемпшир. Із метою приваблення туристів 
було прийнято рішення відновити Вессекс, як міжнародний туристичний бренд із 
розробкою відповідної стратегічної концепції розвитку цієї туристичної дестинації. 
Представники місцевого туристичного бізнесу заснували Туристичний форум 
Вессекса. Проведені дослідження та туристична практика показали, що: а) з погляду 
ландшафту та історичної спадщини Вессекс являє собою пам’ятку світового рівня; 
б) як туристичний регіон він є привабливим для туристів, яких за рік нараховується 
до 18 млн, а також 50 млн екскурсантів; в) водночас місцева туристична 
інфраструктура, зокрема засоби розміщення (готелі), має недостатній рівень, тому 
відчувається нестача іноземних гостей (яких є близько 2 млн); г) є проблеми з 
транспортним забезпеченням, зокрема, це відсутність прямого повітряного 
сполучення; д) відсутність туристичної інформації про Вессекс за кордоном;                    
е) відсутність державної підтримки розвитку туристичної дестинації Вессекс.  

Важливість брендингу туристичних дестинацій можна також проілюструвати на 
прикладі туристичного напряму Коста-дель-Соль (Іспанія). Цей один із 
найпопулярніших у Європі курортів (у перекладі з ісп. «Сонячний берег») 
знаходиться на південно-східному узбережжі Іспанії між містами Гранада та Малага. 
Завдяки вдалому географічному положенню (з півночі та сходу район захищений 
високою гірською грядою) тут спостерігається типовий середземноморський клімат 
зі спекотним сухим літом та субтропічна рослинність, що створює мальовничі 
південні краєвиди. Саме місто Малага було закладено ще фінікійцями, які й 
заснували  фортецю, що існує і нині. Громадянська війна в Іспанії (1936‒1939 рр.) та 
події Другої світової війни спричинили занепад регіону. Його відродження припало 
на 50-ті роки ХХ ст., коли пріоритетними галузями були визначені туризм та сільське 
господарство. З того часу Малага характеризується бурхливим економічним 
зростанням, надходженням іноземних капіталів, стрімким розвитком туристичного 
бізнесу та збільшенням чисельності населення. Основою туризму регіону є курортна 
зона протяжністю біля 300 км на середземноморському узбережжі між містами 
Малага та Кадіс. Тут склалися ідеальні умови для пляжного туризму, активного 
відпочинку та спортивних занять, зокрема, глибоководного рибальства та гольфу. 
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Основний туристопотік надходить на курорт Коста-дель-Соль через аеропорт 
Малаги, тому його пасажирообіг і відбиває динаміку туристичних прибуттів, які 
досягають останніми роками позначки 10 млн/рік. Найбільше прибуває британських 
туристів (33 % від загального числа інтуристів), французів (10 %), а також німців, 
американців та італійців. Ситуація, що склалася, й призвела до необхідності 
розробки нового маркетингового плану для регіону Коста-дель-Соль з основним 
завданням збереження існуючих ринків та пошуку можливостей виходу на нові 
ринкові сегменти. При цьому пріоритетними цілями були визначені підвищення 
конкурентоспроможності дестинацій, популяризація бренду «Коста-дель-Соль» та 
розповсюдження статусу курортної зони на всю провінцію Малага.  

Особливе значення в умовах незалежної України має ознайомлення з досвідом 
брендингу туристичних дестинацій в умовах Естонії, зокрема, острова Сааремаа. До 
1940 р. острів, що входив до складу Російської імперії, а пізніше став частиною 
незалежної Естонії, нічим не виділявся серед численних островів Балтійського моря 
та прибережних континентальних курортів. Що стосується Скандинавії, то Друга 
світова війна перервала розвиток туристичного бізнесу лише на якихось десять 
років, а ось для трьох балтійських республік, що були окуповані Радянським Союзом 
у 1940 р., туристичні ринки закрились на довгих 50 років. Особливо від цього 
постраждав острів Сааремаа, який був перетворений у радянську військову базу й 
став повністю недоступним не тільки для іноземців, а й для самих естонців. Із 
проголошенням незалежності Естонської Республіки столиця м. Таллінн отримав 
можливості реалізовувати принципово нову маркетингову стратегію та повністю 
розкрити свій туристичний потенціал. Інша справа була з о. Сааремаа, де 
центральний уряд і місцева влада зіштовхнулись із серйозною проблемою – як 
привабити на острів туристів, якщо більшість естонців там ніколи не була, не кажучи 
вже про іноземців. Ситуація ускладнювалась ще й тим, що мешканці острова не 
мали жодного досвіду ведення бізнесу (оскільки за часів СРСР усі прояви приватної 
ініціативи заборонялися), тому не було жодного приватного готелю, ресторану або 
іншого туристичного закладу. Тому був використаний відповідний іноземний досвід 
(зокрема, данського острову Борнхольм) із розвитку туризму та залучені іноземні 
фахівці, до завдань яких було віднесено: а) оцінити туристичний потенціал 
місцевості; б) забезпечити фінансове супроводження довгострокових проектів;              
в) підготувати місцеве населення до приймання туристів із найрізноманітнішими 
потребами, які звикли до широкого вибору послуг і комфортних умов відпочинку, що 
на той момент на острові були відсутні, та які звикли до спілкування рідною мовою. 
Через декілька років напруженої праці з’явився конкурентоспроможний туристичний 
продукт, з яким о. Сааремаа міг виходити на міжнародний ринок. Нині Сааремаа є 
вже досить відомим туристичним брендом, завдяки іноземним, зокрема, 
скандинавським інвесторам, які одразу повірили в його туристичні можливості. 
Завдяки притоку капіталів із відповідних країн були реконструйовані санаторії, 
магазини, ферми. Разом із цим, ці інвестиції становили стимул для скандинавських 
туроператорів, які зайнялися організацією оздоровчих турів з елементами 
водолікування та традиційних автобусних екскурсій для пасажирів круїзних лайнерів 
або туристів, що зупинилися у поки що нечисленних готелях. Також острів 
регулярно презентується на престижних туристичних ярмарках, зокрема на 
Лондонській та Берлінській міжнародних туристичних біржах, а також широко 
рекламується у рекламних проспектах, що випускаються в країнах Балтії та 
Скандинавії.  

Висновки. Особливістю практики розвитку світового туризму в сучасних 
умовах є першочергова увага туристів до міст, як туристичних дестинацій із 
підвищеною  концентрацією різноманітних туристичних атракцій [5]. Для бізнесової 
ефективності «міського туризму» місто повинно працювати над своїм туристичним 
іміджем та туристичним брендом і просувати їх на туристичному ринку з метою 
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максимального інформування та притягування туристопотоків. Це пояснюється тим, 
що кожне місто має у більшому або меншому ступені наявний туристичний 
потенціал (потенціал ресурсної бази туризму). Цей потенціал слід не тільки 
розвивати та зміцнювати у самому місті, а й просувати на національному та 
міжнародному туристичних ринках із тим, щоб про туристичні можливості та атракції 
міста дізнавалося якомога більше потенційних туристів у даній країні та закордоном, 
а ті туристи, які вже відвідали місто, отримали б настільки гарні враження від 
перебування у ньому, що захотіли б поділитися ними із загалом (нині з розвитком 
інформаційних технологій та соціальних мереж це є надзвичайно популярним, 
особливо серед молоді). Отже, брендинг міста, як процес ефективного створення, 
формування та ринкового просування його бренду, заслуговує на особливу увагу в 
туристичній науці та практиці.  
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Решающим фактором современного этапа мирового развития, формирования 
новых международных отношений служит постоянно развивающийся и 
углубляющийся процесс международной интеграции. Тенденции к совершенство-
ванию и расширению различных форм региональной экономической интеграции 
привели к развитию регионализации и становлению регионализма. 

Регионализм трактуется как различные формы социально-культурной и 
политической самоидентификации территориальных сообществ, как идеология и 
практика существующих реально этнических и культурных общностей, которая имеет 
реальной или декларативной целью получение районом институционального статуса.  

Регионализация – это не только внешний процесс регионального 
строительства, осуществляемый центральными органами власти и управления, но 
и интернационализация общественных связей на региональном уровне. 
Регионализация связана с феноменом границы, с территориями, которые ими 
очерчиваются – приграничьем. С ними связано и явление пограничности. Любая 
пограничная территория является следствием различий и пересечения 
соприкасающихся систем двух соседних государств. Пограничье представляет 
собой область, где такие различия нивелируются, образуя зону со специфическими 
свойствами, присущими обеим сторонам. Составляющие пограничного 
пространства находятся между собой в тесной связи, различном сочетании и 
соотношении. Их совокупность определяет общую характеристику пограничных 
районов (регионов), их параметры и свойства. 

В пределах макрорегионов и субрегиональных структур, например, в Европе 
границы «создают» ещё и пограничное (трансграничное) пространство и как сумму 
приграничий, и как качественно новую территориальную структуру и общность – 
трансграничный регион (ТГР) [2].  

Обычно под трансграничным регионом предлагается понимать определенную 
территорию, которая характеризуется наличием сходных природно-географических 
условий и охватывает приграничные административно-территориальные единицы 
двух или нескольких государств, имеющих общую границу, либо устойчивое во 
времени территориальное образование, отличающееся от других характерным 
типом хозяйственного освоения и совокупностью взаимодействующих между собой 
природных, социальных и экономических подсистем, связанных единством 
реализующихся в их пределах природных, экономических, социокультурных 
факторов, при обязательном наличии в его структуре государственной границы [3]. 

К особенностям трансграничных регионов можно отнести их территориальное 
единство, полицентрический характер (при этом приграничные районы являются их 
составными частями, а их административные центры – центрами региона), наличие 
в них обоюдно направленных связей – центростремительных и центробежных (при 
превалировании центростремительных). 

Важными предпосылками осуществления трансграничного сотрудничества в 
таких регионах являются географическая близость участников сотрудничества, 
взаимодополняющий характер экономик, политическая воля и координация 
действий, необходимость совместного развития инфраструктуры и мотивация 
развития частного сектора и др. 

Развитие трансграничных регионов основывается на комплиментарности 
функций, образующих его приграничных пространств. Пространством 
взаимодополнения частей региона могут быть, прежде всего, специализированные 
функции, лежащие в основе трансграничного сотрудничества. Значительное место в 
числе таких функций занимает развитие туризма. 

В социально-экономических условиях ТГР развитие туристской функции может 
явиться инструментом активизации различных видов деятельности и источником 
доходов для населения. С развитием туризма связано также оживление других 
отраслей хозяйства: торговли, общественного питания, транспорта. Главными 
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предпосылками для развития туризма в регионе являются: разнообразные физико-
географические условия, эстетически ценные ландшафты, богатство 
привлекательными природными и культурными объектами и пограничный характер 
территории. В отдельных частях ТГР имеются свои специфические (часто 
уникальные) туристские ресурсы, сложились различные условия и возможности 
развития сферы туризма. 

В ТГР развиваются приграничный и трансграничный туризм. Приграничный 
туризм охватывает все формы туризма, существующие в приграничном регионе, 
основанные на его специфических ресурсах и их туристской освоенностью. Его 
целью является посещение и познание региона, соседствующего с государственной 
границей (либо самой границы). Термин трансграничный туризм указывает на 
необходимость его понимания с точки зрения пересечения границы. В этом случае 
турист, туристская освоенность, туристские достопримечательности и т. п. должны 
иметь трансграничный характер, либо предполагать пересечение границы [1]. 

Приграничный и трансграничный туризм – шансы для развития периферийных 
регионов. Поэтому необходимо изучение факторов, формирование научно 
обоснованных подходов к организации и реализации этого явления, модернизация 
деятельности, анализ и изучение имеющихся положительных практик, снятие 
барьеров в этой деятельности. 
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Pestushko V. Y. Tourist Geography as Tools of Business Tourism. Modern problems of 
formation of tourist geographic knowledge are considered. The necessity of use of the relevant 
statistical information in country tourist-oriented researches is justified. Its content and possible 
sources is determined. 
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Актуальність країнознавчих знань для туристичного бізнесу безперечно 

зростає з огляду на позитивні тенденції розвитку міжнародного туризму як в окремих 
регіонах, так і в багатьох країнах світу. Адже чим більші обсяги туристичних потоків, 
ширше коло туристичних дестинацій і різноманітніші та прискіпливіші вимоги 
туристів, тим більший попит не лише туристів, а й організаторів подорожей на 
докладні країнознавчі характеристики. Такі характеристики, як зазначається у 
працях з туристичного країнознавства, мають практичне спрямування й дають змогу 
менеджерам туристичного бізнесу використати одержану інформацію для розробки 
ефективних турів [1; 2].   

Практична роль туристичного країнознавства хоча й продовжує нині жваво 
обговорюватися, загалом не викликає сумнівів. Натомість, зміст країнознавчих 
описів й до сьогодні залишається предметом дискусій учених. Це зумовлено 
численністю та різноманітністю умов та ресурсів, які створюють так званий 
«туристичний образ» країни або місцевості (він же «туристичний імідж», від англ. 
image – образ, відображення). Саме тому цей «образ», попри певну подібність 
підходів до його створення, трактується досить широко. Він немає чіткого 
однозначного переліку країнознавчих характеристик і може з огляду на власні 
професійні знання та досвід дослідника наповнюватися й розростатися практично 
без меж. Так, поряд із традиційними описами географічного положення, 
адмінистративного устрою, туристичних ресурсів, основних центрів/курортів та ін. 
для удосконалення «туристичного образу» будь-якої країни пропонується зокрема 
висвітлювати образ життя народів країни та їхньої специфіки психофізичного 
відтворення життєвих сил людини, туристичну політику, расові особливості людства, 
етнічний склад населення, мовні відмінності, конфесіональні традиції тощо [1‒6].  

Безперечно узагальнення, що містять такий країнознавчий матеріал, є 
важливими й корисними. Але, на наш погляд, вони розраховані передусім на 
науковців, викладачів та студентів, у сфері професійних інтересів яких перебуває 
«Туристичне країнознавство». Не випадково, видання такого типу зазвичай мають 
гриф навчального посібника. Корисними такі праці є також і для туристів, які можуть 
узяти звідси різноманітну й важливу для них інформацію.   

Щодо менеджерів туристичного бізнесу, то для них посібники з туристичного 
країнознавства чи навряд є настільними книгами. Туристичні ресурси вони знають у 
силу професії, а іншу спеціальну інформацію, як от особливості проходження 
туристичних формальностей у тій чи іншій країні, роботи місцевих магазинів, пунктів 
обміну валюти або місцевих звичаїв тощо підприємці-організатори туристичних 
подорожей отримують із першоджерел – із відповідних нормативно-правових актів, 
із сайтів консульств, від власних представників за кордоном, від партнерів по 
бізнесу, нарешті власноруч під час відвідування заздалегідь визначених дестинацій.  

Для використання країнознавчих знань у практичній діяльності менеджера з 
туризму недостатньо лише якісних характеристик. Важливою складовою 
туристичного країнознавства мають стати кількісні характеристики – відповідні 
статистичні дані. Тоді країнознавчо-туристична інформація повною мірою матиме 
аналітико-синтезуючий характер і зможе бути реально використана у практиці 
туристичного бізнесу.  

Мета цієї публікації – обґрунтувати необхідність використання в дослідженнях 
країнознавчо-туристичного спрямування відповідної статистичної інформації, 
визначити її зміст та можливі джерела. 
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Зауважимо, добір країн, які подаються в курсі туристичного країнознавства 
зазвичай ґрунтується саме на аналізі статистичних даних. Передусім, йдеться про 
обсяги вʼїзних туристичних потоків, які вимірюються в натуральних (кількість 
туристичних прибуттів) та у вартісних показниках (доходи, отримані від туристичних 
прибуттів). За підсумками року з огляду на ці показники й визначаються так звані 
лідери міжнародного туризму – найпопулярніші у міжнародних туристів країни. 
Отже, саме аналіз статистики й визначає нині традиційні обʼєкти дослідження в курсі 
туристичного країнознавства – найпопулярніші світові та регіональні дестинації, як 
от Франція, Китай, США, ПАР, Єгипет тощо. Так само якісні характеристики, що 
нерідко застосовуються до будь-яких інших країн, на кшталт: «дуже популярні у 
туристів», «користуються попитом у міжнародних туристів», «найбільш відвідувані 
туристичні центри», «найатрактивніші туристичні дестинації» й таке інше є 
результатом аналізу статистики вʼїзного туризму. 

Однак, кількісні показники успіху певної країни в міжнародному туризмі – це 
далеко не лише обсяги  вʼїзних туристичних потоків. Для планування туристичного 
бізнесу дуже важливою є зокрема інформація про те, звідки й за допомогою якого 
транспортного засобу здебільшого прибувають іноземні туристи, наскільки 
тривалим у середньому є їхнє перебування в країні, як багато вони зазвичай 
витрачають. Безперечно має цінність кількісні показники, що характеризують 
зокрема можливість туристичної інфраструктури країни забезпечити розміщення 
іноземних туристів. У контексті аналізу виїзного туризму варто було б звернути увагу 
на туристичні уподобання мешканців тих чи інших країн, вказати на улюблені ними 
дестинації, зазначити характерний рівень витрат на виїзні подорожі тощо  

При цьому статистичні дані мають бути проаналізовані за кілька останніх років. 
Лише тоді туристично-країнознавчі видання можуть бути збагачені знаннями щодо 
проблем і тенденцій розвитку туризму в певній країні. А це є вкрай важливим, 
оскільки туристичний образ країни не є сталим й одвічним. Його «обриси» міняються 
відповідно до зміни зовнішніх та внутрішніх умов розвитку туризму. Своєчасний 
моніторинг стану міжнародного туризму – нагальна потреба для туристичного 
бізнесу, який швидко переорієнтовується відповідно до зміни конʼюнктури 
туристичного ринку тієї чи іншої країни. 

Світова туристична спільнота накопичила на сьогодні чималий статистичний 
матеріал, який успішно міг би бути використаний у країнознавчих характеристиках. 
Основними з них можна вважати передусім публікації двох всесвітніх міжнародних 
туристичних організацій універсального характеру – Всесвітньої туристичної 
організації (World Tourism Organization – UNWTO) і Всесвітньої ради з подорожей і 
туризму (World Travel & Tourism Council – WТТС). 

Задля можливості порівняння статистичних даних на міжнародному рівні, 
UNWTO останнім часом підготовлено й опубліковано такі роботи: «Міжнародні 
рекомендації по статистиці туризму» [7], «Допоміжний рахунок туризму: 
рекомендована методологічна основа, 2008 рік» [9], «Методологічні пояснення до 
бази даних зі статистики туризму, 2017» [8]. Вказані документи містять концепції, 
визначення, класифікації й показники, які варто розглядати як основу системи 
статистики туризму.   

У 2017 р. UNWTO було також оновлено структуру Компендіуму з туристичної 
статистики – стислий виклад системи статистичних показників туризму для країни. 
Він складається з шести розділів [8]:  

1. Вʼїзний туризм (Inbound tourism).  
2. Внутрішній туризм (Domestic tourism).  
3. Виїзний туризм (Outbound tourism).  
4. Індустрія туризму (Tourism industries).  
5. Зайнятість в туризмі (Employment).  
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6. Додаткові (макроекономічні) індикатори (Complementary (macroeconomic) 
indicators).  

Кожний із цих розділів містить низку натуральних та вартісних показників за 
пʼять років, що дає змогу загалом дуже суттєво доповнити туристичний образ 
обраної країни. Варто зазначити, що Компендіум із туристичної статистики 
випускається з 2011 р. і загалом на сьогодні надає інформацію за період            
2005–2015 рр. Останнє видання 2017 р., яке представляє дані для 201 країни з          
2011 по 2015 рік, вийшло англійською, французькою та іспанською мовами. 

Інше важливе джерело статистичної інформації з міжнародного туризму, 
підготовлене експертами UNWTO, – це Щорічник статистики туризму [11]. Він 
містить статистичну інформацію за пʼять років, розподілену на дві групи. Одна надає 
дані про туристичні прибуття до кордонів країни, а також прибуття туристів у готелі 
та аналогічні засоби розміщення. Інша група розкриває інформацію про ночівлі 
туристів у готелях та аналогічних засобах розміщення, а також у засобах 
розміщення усіх типів. При цьому усі ці показники систематизовані за країнами 
помешкання й дають змогу тим самим не просто дізнатися про кількість прибуттів 
або ночівель, а про те, туристи з яких країн (регіонів/субрегіонів) це здійснили.  

Випуски Yearbook of Tourism Statistics, розпочаті у 2008 р., дають докладну 
статистичну інформацію з 2002 по 2015 рік включно. Останнє видання за 2017 р., 
яке представляє дані для 198 країн світу з 2011 по 2015 рік, також вийшло 
англійською, французькою та іспанською мовами. 

Одним із найавторитетніших джерел статистики з економіки міжнародного 
туризму є Всесвітня рада з подорожей і туризму (WТТС). Результатом діяльності 
цієї організації є щорічні прогнози розвитку туризму у 185 країнах світу. Ці доповіді, 
які WТТС готує разом із Оксфордським бюро економічного прогнозування (Oxford 
Economics), містять також і рекомендації щодо розвитку туризму. У 1999 р. 
методика, що застосовується для складання доповідей WTTC була офіційно 
визнана ООН. Статистика туризму для країн, представлена WТТС включає у себе 
12 вартісних показників [10]:  

1. Доходи від іноземного туризму (Visitor Exports (Foreign spending).  
2. Доходи від внутрішнього туризму (Domestic Tourism Spending). 
3. Сумарні доходи від іноземного та внутрішнього туризму, а також урядових 

індивідуальних витрат на туризм (Internal T&T Consumption).  
4. Доходи внаслідок урядових індивідуальних витрат на туризм (Government 

Individual Expenditures) – від надання послуг безпосередньо туристам: послуги 
музеїв, рекреаційні послуги тощо.  

5. Доходи внаслідок капітальних інвестицій (Investment (Capital investment) – 
приватні і державні вкладення у розвиток інфраструктури. 

6. Доходи від подорожей, здійснених із метою проведення дозвілля (Leisure 
Tourism Spending).  

7. Доходи від ділових подорожей (Business Tourism Spending).  
8. Витрати у виїзному туризмі (Outbound Travel & Tourism Expenditure).  
9. Прямий внесок туризму у ВВП країни (Direct contribution to GDP) – 

безпосередні витрати туристів під час подорожі. 
10. Загальний внесок туризму у ВВП країни (Total contribution to GDP) – 

сумарні витрати туристів і витрати, повʼязані з забезпеченням функціонування 
індустрії туризму: придбання нових літаків і будівництво нових готелів, маркетингові 
дослідження в туризмі, забезпечення безпеки туристів, облаштування курортних зон 
тощо.  

11. Прямий внесок туризму у зайнятість населення (Direct contribution to 
employment) – кількість робочих місць, повʼязаних безпосередньо з потребами 
туристів.  
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12. Загальний внесок туризму у зайнятість населення (Total contribution to 
Employment) – сумарна кількість робочих місць, повʼязаних безпосередньо з 
потребами туристів і з забезпеченням функціонування індустрії туризму. 

Наведений перелік показників, які могли б допомогти перетворити країнознавчі 
описи на ефективний інструментарій для туристичного бізнесу є далеко не повним. 
Варто також зауважити, що частина наведених показників туристичної статистики 
знаходиться у вільному доступі, інша – виставлена на сайтах за плату.  

Висновки. Результати маркетингових досліджень туристичного ринку мають 
стати невідʼємною складовою туристичного образу країни.  

За наявності достатніх і адекватних статистичних даних туристичне 
країнознавство повною мірою може стати дієвим інструментарієм туристичного 
бізнесу. 
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Розглянуто значення логістичного підходу в організації туристичної діяльності. 

Визначено основні завдання логістики туризму. Окреслено функціональні сфери логістики 
туризму. Розглянуто напрями удосконалення логістичних елементів у туристичній індустрії. 

Ключові слова: туристична діяльність, логістика туризму, макрологістична система, 
туристичний потік, інформаційний потік. 

 
Pikulyk O. B.  Logistic Approach to the Organization of Tourism Activities. The 

importance of logistic approach to the organization of tourism activities is examined. The main 
tasks of logistics in tourism are determined. Functional areas of logistics of tourism are defined. 
The directions of improving the logistics elements in the tourism industry are examined.  

Key words: tourist activities, logistics of tourism, macrologistical system, tourist flow, 
information flow. 

  
Застосування логістичного підходу до управління туристичною діяльністю є 

необхідною умовою ефективного функціонування туристичного бізнесу як на 
національному, так і на міжнародному рівні. Логістика в туризмі дає змогу 
планувати, контролювати, керувати процесами, які формуються й реалізуються в 
системі доведення туристичних послуг до споживача. 

Логістика туризму є новітнім науково-практичним напрямом, який досліджує 
логістичні особливості туристичної галузі, зокрема застосовує логістичні засади до її 
геопросторової організації та управління [3]. Логістика в туризмі розглядається 
також як наука про планування, контроль та управління операціями, що 
здійснюються в процесі формування туру, доведення готової продукції до 
споживача у відповідності з інтересами та вимогами останнього, а також у процесі 
передачі, зберігання й обробки відповідної інформації [4]. 

Логістика в туризмі вирішує завдання забезпечення ефективності формування, 
просування та реалізації туристичного продукту; організацію оперативного 
інформаційного обміну між постачальниками й споживачами туристичного продукту; 
опримізацію маршрутів й удосконалення способів перевезення туристів; 
планування, прогнозування та контроль фінансових потоків. Вирішення цих завдань 
дає змогу мінімізувати затрати із доведення продукту до споживача. 

Сьогодні логістичний підхід знаходить широке застосування в практичній 
діяльності туристичних підприємств. Ефективне використання логістичних 
технологій у туризмі дають можливість скоротити час формування, просування та 
реалізації туристичного продукту, а також забезпечити автоматизацію процесів 
управління й контролю інформаційних та фінансових потоків. Впровадження 
автоматизованих систем управління та міжнародних комп’ютерних систем 
бронювання відкриває нові можливості для туристичного бізнесу, дозволяє 
підвищити якість обслуговування клієнтів, полегшити процес просування та збуту 
туристичного продукту, автоматизувати роботу туристичного підприємства.  
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Туристичні компанії здійснюють логістичні функції в рамках окремих 
логістичних систем, що охоплюють взаємовідносини із постачальниками 
транспортних послуг, організацію готельного обслуговування туристів, управління 
туристичним продуктом, інформаційними та фінансовими потоками, а також 
управління персоналом, який забезпечує обслуговування туристів. Такі 
макрологістичні системи включають торгові, посередницькі, транспортні 
підприємства й організації, розміщені в різних регіонах країни або в різних країнах. 

Отже, логістика є системою, що включає функціональні сфери, кожна із яких 
вирішує відповідні завдання туристичного підприємства. До цієї системи входять: 
інформаційна сфера (забезпечує процес планування турів, обробку туристичних 
замовлень та прогнозування попиту на туристичний продукт); транспортування 
туристів (вибір виду транспорту, формування логістичних схем перевезень, вибір 
компанії-перевізника); кадрова сфера (надання відповідних послуг туристам); 
обслуговуюче виробництво (обслуговує процес формування туру й надання послуг 
споживачам туристичного продукту) [2]. 

Важливими напрямами удосконалення логістичних елементів у туристичній 
індустрії є:  

  динамічний розвиток інформаційних технологій та їх своєчасне використання 
на практиці в різних секторах сфери послуг; 

  гнучке планування руху транспортних та соціальних туристичних потоків, що 
дасть змогу оптимізувати використання ресурсної бази туристичної індустрії регіону 
та країни загалом; 

  перспективний розвиток туристичної інфраструктури з врахуванням 
результатів аналізу стратегічного планування території; 

  гармонійна інтеграція регіональних логістичних систем у державну, що 
надасть додаткового імпульсу багатосторонньому розвитку не тільки туристичної 
індустрії та сфери послуг, а й інших секторів економіки; 

  активне просування та інтеграція туристичних програм і логістичних проектів 
у регіональні програми розвитку територій [1]. 

Застосування логістики в туристичній діяльності передбачає також здійснення 
стратегічного планування, що включає проектування ланцюгів постачання, 
формування транспортно-логістичної мережі, управління транспортуванням, 
інформаційними та фінансовими потоками. Такі методи управління та планування 
діяльності туристичної організації дають змогу їй успішно конкурувати в сучасних 
ринкових умовах. Необхідність ефективного логістичного управління туристичною 
галуззю вимагає забезпечення туристичних компаній висококваліфікованими 
професійними кадрами, що володіють уміннями та методами логістичного 
менеджменту. 

Таким чином, логістика є сучасним ефективним підходом туристичних компаній 
та організацій до управління туристичними, матеріальними, фінансовими та 
інформаційними потоками. Логістика в туризмі дає змогу контролювати, планувати, 
а також керувати процесами, які формуються й реалізуються в системі доведення 
туристичних послуг до споживача, знижувати затрати на обслуговування потоків, що 
призводить до отримання додаткових прибутків суб’єктів туристичної діяльності. 
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Здійснено просторовий аналіз країн Європейського туристичного регіону з позиції 

туристичної активності та дохідності. Проаналізовано офіційні показник для країн регіону за 
даними офіційного сайту ВТО. Проведено аналіз у розрізі субрегіонів. 
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Kuzyshyn A. V. Main Indicators of Tourism Development in Countries of European 

Tourism Region at the Beginning of Twenty-first Century. The spatial analysis in countries of 
European tourism region was done from the perspective of tourism activity and profitability. The 
official figures of the region were analysed, according to the official website of the WTO. The 
analysis was held in the context of subregions. 

Key words: European tourisn region, tourism flows, tourism revenues. 

 
Актуальність теми. Туризм сьогодні перетворився в одну з міжнародних 

брендових категорій. Багато розвинутих країн поступово перетворюють туризм в 
основну рушійну силу соціально-економічного прогресу за допомогою створення 
робочих місць і нових підприємств, доходів від експорту та розвитку відповідної 
інфраструктури. За останні шістдесят років туризм суттєво диверсифікувався, 
перетворившись в один із найбільш швидко зростаючих секторів економік світу. 
Туристична зацікавленість зростає до всіх туристичних регіонів світу. Лідером і далі 
залишається Європейський туристичний регіон. 

Метою цієї публікації є аналітична оцінка даних сайту ВТО щодо туристичної 
активності та туристичної дохідності в розрізі субрегіонів Європейського 
туристичного регіону та оцінка країн-лідерів досліджуваної території за згаданими 
показниками. 

При підготовці публікації ставилися такі завдання: проаналізувати тенденції 
туристичних потоків в країнах Європейського туристичного регіону та визначити 
прогностичні тенденції їх розвитку в найближчій перспективі.  

Результати дослідження. Унікальною рисою Європейського туристичного 
регіону є високий економічний потенціал та високий рівень доходів населення, що є 
передумовою для лідируючого місця в туристичній сфері за кількістю туристичних 
прибуттів та дохідністю від міжнародного туризму. 
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Традиційно Європейський туристичний регіон є світовим лідером за 
показниками туристичних прибуттів та доходів, що, правда, з динамікою до повільно 
зниження частки в загальносвітовому показнику. Так, у 2000 р. на нього припадало 
57,4 % усіх туристичних прибуттів і 52,4 % доходів. У 2009 р. на Європейський 
туристичний регіон припадало понад 52 % всіх туристичних прибуттів і                       
48,5 % туристичних доходів світу. На 2015 р. згадані тенденції збереглись –             
51,2 % туристичних прибуттів і 35,8 % туристичних доходів. Аналізуючи зміну 
кількості туристичних прибуттів за період 1995–2015 рр. в Європейському 
туристичному регіоні, варто відмітити позитивну тенденцію абсолютного показника, 
але порівняно з іншими регіонами Європа уповільнює темпи приросту та втрачає 
частку в загальносвітовому показнику. 

Як видно з таблиці 1, в 1995 р. кількість туристичних прибуттів в Європейський 
туристичний регіон перевищила 300 млн осіб і склала 309 млн туристичних 
прибуттів. До 2000 р. кількість туристів зросла на 27 %, до 392 млн туристичних 
прибуттів, а в 2002 р. цей показник перевищив 400 млн прибуттів. Така тенденція 
спостерігалася до кризового 2008 р., коли кількість прибуттів у регіон склала 
487 млн. 2009 р. відзначився кризою прибуттів – число туристів зменшилося на 
5,5 %. Щоправда, у 2010 р. знову намітилася позитивна тенденція – кількість 
прибуттів зросла до 477 млн, що відповідає рівню 2006–2007 рр. У 2013 р. було 
досягнуто нового максимуму – 563 млн прибуттів. Ця ж тенденція була властива і 
для 2015 р. – 608 млн прибуттів. Зауважимо, що цей приріст спостерігається в 
контексті високої інтенсивності туристичних мандрівок, які властиві для більшості 
країн регіону. 

Таблиця 1 
Кількість туристичних прибуттів 

в Європейський туристичний регіон за період 1995‒2015 рр. 
 

Роки 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2015 

Млн туристів 309 359 392 423 485 477 563 608 

 

Кількісні показники туристичних прибуттів у розрізі країн-світових лідерів за 
останні роки змінились, але їх позиційна послідовність загалом залишилася 
беззмінною. Так, за період 2007–2015 рр. у число світових лідерів за кількістю 
прибуттів входили такі держави Європейського туристичного регіону, як Франція, 
Іспанія, Італія, Туреччина, Німеччина, Велика Британія, Російська Федерація, 
Австрія. До 2013 р. такі ж лідируючі позиції займала й Україна з показником понад 
20 млн турприбуттів, але військові дії на сході держави привели до природного 
різкого скорочення інтересу до країни – майже в два рази зменшився показник 
прибуттів – до 12,4 млн у 2015 р. 

Також дані ВТО підтверджують, що впродовж початку ХХІ ст. країни 
Європейського туристичного регіону в абсолютних показниках нарощують дохідність 
від туристичних прибуттів: у 2003 р. – 283 млрд дол. США, в 2007 р. – 433 млрд дол. 
США, 2013 р. – 490 млрд дол. США, 2014 р. – 513 млрд дол. США. На 2015 р. 
дохідність від туризму в країнах Європейського туристичного регіону почала 
знижуватися – 450 млрд дол США.  

В число світових лідерів за туристичними доходами попадає п’ять держав 
Європейського туристичного регіону: Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Велика 
Британія.  

Туризм в Європі має яскраво виражений внутрішньорегіональний характер: 
75 % припадає на внутрішньоєвропейські поїздки, 25 % – міжрегіональні поїздки 
(найчастіше із США). 

Велике значення мають меридіональні тури, що спрямовані з Північної Європи 
(Данія, Швеція, Фінляндія) в країни Середземноморського басейну (Іспанія, Греція, 
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Франція, Хорватія, Греція). 
Для Європейського регіону властива висока туристична активність – кількість 

прибуттів/вибуттів в розрахунку на 100 місцевих мешканців. За прибуттями 
лідирують Західна та Південна Європа (до 60 прибуттів на 100 місцевих мешканців), 
за вибуттями – Північна Європа (70 вибуттів на 100 місцевих мешканців). 

За останнє десятиліття на туристичному ринку регіону укріпилися такі країни, 
як Чехія, Словаччина, Хорватія, Польща, Угорщина, Чорногорія. 

В розрізі Європейських туристичних субрегіонів спостерігаються певні 
відмінності. 

Країни Північноєвропейського туристичного субрегіону демонструють 
суттєво відмінні результати при аналізі навіть за відносно короткий проміжок часу. В 
2010 р. в цьому субрегіоні середнє скорочення турприбуттів складало 5,5 %. 
Показовим є приклад Великої Британії, де кількість туристичних прибуттів 
скоротилася на 6,4 %, а бізнесові туристичні поїздки скоротилися на 22 %. Досить 
суттєві скорочення в кількості туристичних прибуттів були властиві того року для 
Ісландії (-21 %), що насамперед повʼязано з наслідками діяльності місцевого 
вулкану, а також через вплив штампу грипу Н1. І хоча хмари попелу над субрегіоном 
розсіялись, але фактор млявості економіки та відсутності впевненості споживачів у 
комфортності перебування в Ісландії не відновили інтерес до неї з боку основних 
туристоутворюючих країн (США, Велика Британія, Франція та Німеччина). Також 
вплив Ісландії відчувався на Великій Британії – через вулканічний пил періодично не 
працювали місцеві аеропорти, що відповідно, позначилося на кількості туристичних 
прибуттів. 

На 2013 р. спостерігалася позитивна тенденція турприбуттів (+6 %) – ці риси 
насамперед були властиві для Великої Британії – однієї зі світових країн 
туристичних лідерів за прибуттями (31,2 млн турприбуттів, +6 % порівняно з 2012 р.) 
і для менш значущих Ісландії (0,8 млн турприбуттів, +20,1 % порівняно з 2012 р.) та 
Норвегії (4,7 млн турприбуттів, +4,1 % до показника 2012 р.). 

Північноєвропейський туристичний регіон у 2014 р. був одним із двох 
субрегіонів Європи, котрий продемонстрував суттєві позитивні тенденції 
туристичних прибуттів – загалом по субрегіону +6 %. Четвертий рік поспіль 
позитивні тенденції демонструє Ісландія (+24 % або в абсолютному вимірі 1 млн 
турприбуттів) та Велика Британія (+5 %, 32,6 млн туприбуттів). 

2015 р. загалом підтвердив вже діючі тенденції. Впродовж року Північна 
Європа зафіксовала зростання показника міжнародних прибуттів на 7 %. При цьому 
більшість дистенацій демонстрували надійні результати. Так, прибуття в Ісландію 
збільшилася на 29 %, Сполучене Королівство, зафіксували збільшення прибуттів на 
6 %, незважаючи на сильніший фунт, що роблять Велику Британію більш 
важкодоступною порівняно з ринками зони євро. 

Виходячи з низки географічних, економічних, політичних та культурних 
передумов Західноєвропейський туристичний субрегіон і надалі залишається 
розвинутим у плані міжнародного туризму. Для цього є такі передумови: 

– високий рівень життя основної маси населення; 
‒ розвинута мережа транспортних ліній та комунікацій; 
– географічна близькість країн субрегіону; 
– вигідна та різноманітна берегова лінія, з достатньою кількістю бухт, заток та 

внутрішніх морів; 
– значна щільність міського населення; 
– високий показник концентрації історичних, культурних і природних пам’яток 

на порівняно незначній території; 
– значна кількість територій із сприятливими умовами для відпочинку, 

лікування, організації екскурсій та подорожей; 
‒ значний досвід в організації відпочинку; 
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‒ країни регіону слабо розрекламовані в туристичному відношенні; 
‒ відносно невисока купівельна спроможність основної маси населення 

субрегіону. 
На 2009 р. на регіон припадало до 1/3 туристичних прибуттів в Європейський 

туристичний регіон (146 млн прибуттів, але це не найвищий показник у статистиці 
міжнародного туризму – в 2007 р. ця цифра складала 155 млн прибуттів). Фактично 
за період 2007–2009 рр. саме цей регіон мав максимальні показники скорочення 
кількості туристичних прибуттів в Європі. Безумовним туристичним лідером регіону 
є Франція, на яку припадає понад 50 % туристичних прибуттів у цей субрегіон. Але й 
ця країна за період рецесії потерпіла кризу прибуттів. Серед країн, які показували за 
згаданий період позитивну тенденцію – Австрія (понад 21 млн туристичних 
прибуттів) та Швейцарія (8,6 млн туристичних прибуттів). 

У 2012 р. Західноєвропейський туристичний субрегіон показав приріст 3 %. 
Серед країн цього субрегіону максимальний показник приросту був властивий для 
Німеччини (+7 %) та Австрії (+5 %). 

2013 р. субрегіон загалом продемонстрував приріст у 4 %. Але, наприклад, для 
Франції приріст склав 8 %, Швейцарії – 5 %, Німеччини – 4 %. 

У 2014 р. Західноєвропейський туристичний субрегіон установив новий рекорд 
відвідуваності, що склав 174,5 млн туристів (щоправда приріст відносно минулого 
року складав лише 2 % і загалом на субрегіон припадало 30 % туристів Європи). 
Максимальний приріст того року був властивий для малих держав – Ліхтенштейн 
(+9,9 %) та Нідерланди (+ 9 %). Суттєво уповільнилися темпи приросту відвідування 
світового лідера – Франції (+0,1 %). 

2015 р. Західна Європа продемонструвала помірне зростання (+ 3 %). У 
Франції, – країні-лідері за турприбуттями, приріст в 1 % варто вважати досягненням, 
так як теракти в Парижі й наступні «блокування» в Брюссель наклали негативний 
вплив на результати за повний рік. Найвищі показники турприбуттів демонстрували 
Нідерланди (+ 8 %), Німеччина та Австрія (по + 6 %), Швейцарії й Бельгії (по + 2 %). 

Центрально-Східноєвропейський туристичний субрегіон, незважаючи на 
наявність значних та різноманітних рекреаційних та пізнавальних ресурсів, суттєво 
відстає в розвитку туристичної сфери від Західноєвропейського та інших субрегіонів 
Європи. Це можна пояснити низкою факторів: 

– у цьому субрегіоні розвиток тризму через існування в минулому планової 
економіки розвивається вкрай повільно; 

– рівень інфраструктури в країнах суттєво відстає від інших територій Європи. 
В 2012 р. Центрально-Східноєвропейський туристичний субрегіон показав 

найкращі показники в Європейському туристичному регіоні – +7 % прибуттів. 
Особливо в цьому переліку варто відзначити Росію (+13 %). Ще більш 
фантастичними є показники нових із туристичної позиції країн – Грузії (+36 %) та 
Азербайджану (+27 %). 

2013 р. також варто вважати вдалим для субрегіону – приріст склав 7 %. 
Продовжував рости інтерес до Грузії та Білорусі (в кожній – по + 15 % прибуттів), 
Росії (+10 %). Європейський футбольний форум обумовив інтерес до Польщі та 
України (по +7 % турприбуттів). 

2014 р. через військові дії в Україні (скорочення туристичних прибуттів на            
48 % до 12,7 млн туристів) та послаблення інтересу до Росії, став найбільш 
провальним у Центрально-Східноєвропейському туристичному субрегіоні, який 
продемонстрував загальне падіння (-5 %). І хоча певні країни мали позитивні 
показники – Латвія (+20 %), Угорщина (+14 %), Румунія (+12 %), але їх абсолютні 
показники не перекривають зменшення відвідуваності України з об’єктивних причин. 

Упродовж 2015 р. спостерігалася тенденція зростання для цього субрегіону 
(+5 %). Навряд чи показовим варто вважати приріст туристичних прибуттів у 
Таджикистані (майже в два рази); позитивні тенденції властиві для Угорщини              
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(+18 %), Румунії та Словаччини (по +17 %), Латвії (+10 %). Приріст турприбуттів у 
Росії в 5 % пов’язують із здешевленням рубля, що привабило сюди туристів із 
єврозони. Вигідний курс стосовно злотога та чеської крони забезпечили подальше 
зростання зацікавленості іноземних туристів до Польщі та Чехії.  

Південноєвропейськй туристчний субрегіон із 2009 р. забезпечує приріст за 
рахунок змін цінової політики, що дає змогу постійно приваблювати сюди туристів. У 
2011 р. субрегіон продемонстрував рекордний, як для цієї території, приріст (+8 %). 
Традиційно якісні  показники демонстрували Хорватія (+4 %), Португалія (+4 %), 
Іспанія (+3 %) і Туреччина (+3 %). 

У межах цього субрегіону в 2015 р. приріст складав 5 %. І якщо найпотужніші з 
позиції туристичних прибуттів країни демонстрували помірні показники приросту –
Іспанія – +5 %, Італія – +4 %, то нові туристичні дистенації виглядали більш 
привабливо – Андорра (+13 % ), Словенія (+12 %), Португалія (+10 %), Хорватія, 
Кіпр (по +9 %), Греція (+7 %) і Мальта (+6 %). Ще більш яскраво за показником 
приросту туристичних прибуттів виглядають такі країни, як Албанія, Боснія і 
Герцеговина, Македонія, Чорногорія та Сербія, але їх частка на Європейському 
туристичному ринку є дуже незначною.   

Висновки. Європейський туристичний регіон залишається найбільш значущим 
за показниками туристичних прибуттів та туристичних доходів. Багато країн регіону 
стали базовими для розвитку лікувально-оздоровчого, ділового, релігійного, 
спортивно-оздоровчого та круїзного туризму.  

Впродовж перших десятиліть ХХІ ст. Європейський туристичний регіон в 
абсолютних показниках туристичних прибуттів переживав позитивну тенденцію до 
2015 р. (від початку тисячоліття показник туристичних прибуттів підвищився на 
55 %). Доходи від прибуттів зростали до 2014 р. 

В субрегіональному розрізі від 2000 р. Європейський регіон пережив деякі 
зміни. Так, Західноєвропейський туристичний регіон втратив лідируючі позиції за 
турприбуттями (в 2000 р. на нього припадало 35,5 % турприбуттів, в 2009 р. – 
31,8 %, а в 2015 р. – менше 30 %). Водночас, зросла роль Центрально-
Східноєвропейського (в 2000 р. – 17,6 % турприбуттів, в 2015 р. – майже 21 %) та 
Південноєвропейського й Східносередземноморського (в 2000 р. – 35,8 % 
турприбуттів, у 2015 р. – понад 37 %) туристичних субрегіонів. Ймовірно, що дана 
тенденція буде дотримуватися й у найближчому майбутньому. Європейський 
туристичний регіон буде залишатися найбільш відвідуваним та відчувати 
конкуренцію за кількістю доходів від туризму. 
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Актуальність теми. Італія є однією із країн, яка  має багаті природно-
рекреаційні ресурси для розвитку різних видів туризму, у тому числі й курортно-
пляжного. Тому дослідження впливу природно-географічних чинників на розвиток 
курортно-пляжного туризму в країні є досить актуальним.    

Мета публікації – проаналізувати вплив природно-географічних чинників на 
розвиток курортно-пляжного туризму в Італії та виділити основні райони курортно-
пляжного туризму в країні.  

Для досягненні  мети вирішувалися такі завдання: 
−  визначити особливості рекреаційно-географічного положення Італії; 
− проаналізувати вплив природно-географічних чинників на розвиток та 

організацію курортно-пляжного туризму в Італії; 
− охарактеризувати основні райони курортно-пляжного туризму в країні. 
Виклад основного матеріалу. Італія є однією із класичних туристичних країн 

Європейського Середземномор’я. Вона має власну потужну індустрію туризму, яка  
займає 3 місце за розвитком туризму серед країн Європи та 4-те – у світі [1].  

Італія має дуже вигідне рекреаційно–географічне положення, що дає їй низку 
переваг та можливостей для розвитку різних видів туризму, у тому числі й курортно-
пляжного. Країна розміщена на півдні Європи та займає весь Апеннінський 
півострів, а також частину континентальної Європи. Умовно територію Італійської 
Республіки можна поділити на три частини: материкову (південні схили  Альпійської 
гірської дуги та Паданська низовина), яка займає близько ½ площі, півострівну 
(Апеннінський півострів) та острівну (острови Сицилія, Сардинія та низка дрібних 
островів – Егадські, Ліпарські, Понцианські, Тосканський архіпелаг та ін.). Її площа 
становить 301 388 км2. Близько 80 % кордонів Італії є морськими та розташовані 
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близько найважливіших міжнародних шляхів Середземного моря. На півночі на 
материковій частині Італія межує з Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією й 
Хорватією, а на південній частині через Туніську протоку межує з Африкою. 
Апеннінський півострів глибоко вдається в Середземне море. Береги Італії 
омиваються  такими морями: на заході – Лігурійским і Тірренським, на півдні – 
Іонічним, на сході – Адріатичним.  

Найважливішим чинником розвитку курортно-пляжного туризму залишаються 
кліматичні умови [4]. На більшій частині Італії клімат середземноморський. Велика 
протяжність Італійської Республіки із півночі на південь зумовлює суттєву 
кліматичну різницю. За кліматичними особливостями Апеннінський півострів й острів 
Сардинія – типові середземноморські райони. Літо тут сухе й спекотне (+26 °С), 
зима м’яка, тепла (+8–10 °С). Передгір’я Альп і басейн річки По – 
центральноєвропейські регіони. У верхній частині Апеннінських гір клімат холодний, 
а в замкнутих міжгірних долинах – різко континентальний. У півострівній частині Італії 
та на Лігурійській Рів’єрі клімат субтропічний середземноморський, за винятком 
гірських місцевостей, де температура з висотою знижується, решта Італії перебуває 
в зоні тривалого теплого літа. Чим південніше – тим сухіше та жаркіше, що 
пояснюється сусідством із Африкою. Найкращим періодом для відпочинку на 
узбережжі північно-західної Італії є травень–жовтень. Пляжно-купальний сезон 

триває з травня до листопада на півночі Італії та з травня до грудня – на півдні [3].  
Найкращим кліматом для відпочинку й лікування через поєднання сонця, 

високих температур і сухості повітря (навіть на узбережжі) вважається адріатичний 
клімат. Однак, більшість курортів розміщено на північно-західному й західному 
узбережжі Італії, оскільки температура повітря й води там, зазвичай, вищі (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Середня температура повітря і води в Генуї та Венеції* 
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Середня температура повітря, оС 

Генуя 8 9 11,5 14 18 22 24 24 23 18 14,5 9,5 

Венеція 8 11 15 18 21 27 30 29 25 18 13 9 

Середня температура води, оС 

Генуя 13 12 13 14 16 20 24 24 21 19 16 14 

Венеція 9 8 10 13 17 21 23 24 21 19 14 11 
* Складено за: [1]. 

 
Тепле море, піщані пляжі, комфортний клімат – усі ці чинники сприяють 

розвитку курортів по всьому узбережжю країни. Італія володіє кращими курортами 
для пляжного відпочинку, розміщеними як на материковій частині, так і на островах. 

Адріатичне узбережжя Італії вважається одним із кращих курортних регіонів, 
який включає чотири курортні зони: «Адріатична Рів’єра», «Венеціанська Рів’єра», 
Регіон Абруццо та Регіон Апулія.  

«Адріатична Рів’єра» – ідеальна для молодіжного відпочинку, є лідером за 
кількістю туристів. Основні курорти – Ріміні, Габічче, Маре, Річчоне, Белларія, 
Католіка, Червія, Мілано-Маріттіма. Тут знаходяться численні тематичні парки, 
парки розваг, аквапарки тощо.  

«Венеціанська Рів’єра» – ідеальна для сімейного відпочинку. Піщані пляжі, 
термальні курорти, оздоровчий центр «Адріатика», концентрація дитячих таборів, 
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цілюще повітря сосни в поєднанні із запахом моря – ідеальні умови для відпочинку з 
дітьми. Центр регіону – казкова Венеція. Популярні курорти – Ліньяно, Лідо-ді-
Єзоло.  

Регіон Абруццо – символ екологічного туризму Італії. Він зосередив на своїй 
території 4 національних парки й 40 заповідників. «Національний парк Абруццо» – 
заповідний край озер, Апеннінських гір, мальовничих ландшафтів і старовинних 
містечок. Центр регіону – місто Лаквіла, столиця джазових фестивалів. Курорт 
Пескара – порт і транспортний вузол Абруццо. Тут розміщені унікальні трабоккі – 
пальові житла рибалок, розташовані прямо на воді.  

Регіон Апулія – знахідка для любителів пригод. Тут багато незвіданих островів, 
гротів, заток, руїн давньоримських міст. Головні курорти Апулії – Таранто, Фоджа й 
Барі. 

Калабрія – регіон відпочинку для любителів екзотики. Це південь 
континентальної Італії, місце зустрічі двох морів – Тірренського та Іонічного. Головні 
туристичні місця Калабрії: «Узбережжя богів» із піщаним пляжем «Кампо Ватікано»; 
«Коста Віола» (Фіолетове узбережжя); курорт Реджіо ді Калабрія. 

«Італійська Рів’єра» – найстаріша й найвідоміша елітна курортна зона на 
узбережжі Лігурійського моря. Найкращі її курорти: Генуя,  Сан-Ремо, Імперія, 
Алассіо, Савона, Черво, Рапалло, Санта-Маргеріта Лігуре, Портофіно, Камол та ін. 

«Тосканська Рів’єра» охоплює узбережжя Лігурійського й Тірренського морів. 
Регіон Тоскана пропонує відпочинок від елітного до економ-класу й підходить для 
різних категорій туристів. Найкращі курорти Тоскани: Пьомбіно, Пуанта-Ала, 
Ліворно, Форте дель Мармі, Тірренія, Сан Вінченцо. 

«Рів’єра ді Уліссе» (Узбережжя Одіссея) – для любителів античності та легенд. 
Головні курорти: Рим, Латина, Сабаудія, Анціо, Тіволі, Таррачіна, Сперлонга, 
Формія, Гаета.  

«Неаполітанська Рів’єра» – це самобутня культура й вишукана кухня. Найкращі 
курорти: Неаполь, Позіано, Салермо, Сорренто [2].  

Курортно-пляжний туризм розвивається і на 5 основних островах: Сицилія, 
Сардинія, Капрі, Іскья, Ельба.  

Висновки. Вигідне рекреаційно-географічне положення Італії в 
Середземноморському басейні, а також субтропічний середземноморський клімат є 
одними з визначальних природно-географічних чинників розвитку курортно-
пляжного туризму в країні.   
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РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ОБСЛУГОВУВАННІ  
ТУРИСТІВ У КРАЇНАХ БАЛТІЇ 

                                                          
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 

і міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки 

                  
Розглянуто роль транспорту в обслуговуванні туристів у країнах Балтії.  

Охарактеризовано основні види міжнародного та внутрішнього транспорту в країнах 
регіону. Названо найпопулярніші серед іноземних туристів напрямки перевезень та 
найважливіші транспортні вузли. 

Ключові слова: транспорт, транспортне обслуговування, туризм, країни Балтії. 
 
Mandryk I. P., Hil O. R. The Role of Transport in Serving Tourists in the Baltic States. 

The article is about the role of transport in serving the tourists in the Baltic countries. The article 
describes the main types of international and domestic transport in the region. Named the most 
popular areas of transportation and major transportation hubs among foreign tourists. 

Key words: transport, transport services, tourism and the Baltic countries. 

 
Актуальність теми. В останні роки країни Балтії демонструють значне 

збільшення притоку іноземних туристів. Туризм як вид діяльності, який тісно 
пов’язаний із переміщенням туристів за межі їх постійного місця проживання, не 
може розглядатися окремо від транспортного забезпечення. Останнє є 
найважливішим елементом туристської інфраструктури й входить до основного 
комплексу послуг, що включають до складу туристського продукту [1]. Тому 
розвинена транспортна інфраструктура та добре налагоджене транспортне 
сполучення є важливими чинниками розвитку туризму в країнах Балтії.  

Мета нашого дослідження – розглянути роль різних видів транспорту в 
обслуговуванні туристів у країнах Балтії. 

Згідно з поставленою метою вирішувалися такі завдання: 
– визначити основні напрямки міжнародних перевезень туристів різними 

видами транспорту; 
– показати роль різних видів транспорту у внутрішніх перевезеннях 

туристів у країнах Балтії; 
– охарактеризувати найважливіші транспортні вузли балтійських країн із 

погляду обслуговування туристів. 
Транспортна система країн Балтії представлена добре розвиненими 

автобусним, залізничним та авіаційним транспортом.  Білети на автобуси, поїзди, 
літаки та інші види транспорту можна придбати як у касі вокзалів, так і по Інтернету. 

Міжнародні транспортні перевезення до країн Балтії здійснюються авіаційним, 
залізничним та автобусним транспортом. 

Прямі авіарейси в Естонію  здійснюються з Москви, Санкт-Петербурга, 
Хельсінки, в Латвію – з Лондона та Москви, в Литву – з Лондона, Франкфурта, куди 
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літають літаки з будь-якого міста світу. Всі авіакомпанії підключені до глобальної 
системи бронювання, тому авіаквитки в будь-якому напрямку легко замовити на 
сайті. 

Найбільшим міжнародним авіаційним підприємством у Балтії й головним 
центром повітряного сполучення цього регіону є міжнародний аеропорт «Рига». Він 
забезпечує регулярне пасажирське сполучення, перевезення вантажів і пошти 
повітряними суднами цивільної авіації в міста Європи та інших країн світу. Аеропорт 
обслуговує як місцеві, так і міжнародні авіалінії. Міжнародний аеропорт «Рига» 
пропонує вибір із 83 місць призначення.  

Найбільша авіакомпанія Латвії – АirBaltic, 98 % акцій якої належить державі. 
АirBaltic пропонує рейси в/із Абердін, Абу-Дабі, Алесунд, Амстердам, Афіни, Баку, 
Барі, Барселону, Берген, Берлін, Біллунд, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Бургас, 
Кишинів, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Гетеборг, Хельсінки, Київ, 
Ларнаку, Лондон, Мальту, Мілан, Мінськ, Москву, Мюнхен, Ніццу, Осло, Ольбію, 
Палангу, Пальма-де-Майоркa, Париж, Прагу, Риєку, Ригу, Рим, Санкт-Петербург, 
Ставангер, Стокгольм, Таллінн, Тбілісі, Тель-Авів, Турку, Варну, Венецію, Вільнюс, 
Варшаву і Цюріх [2]. 

Сполучення з аеропортом Риги забезпечують автобуси маршруту № 22, які 
відправляються від вул. Абренес в аеропорт і трансфер із аеропорту в центр міста. 
Висадка в аеропорту здійснюється прямо біля будівлі аеропорту на рівні другого 
поверху, посадка – на автобусній зупинці навпроти аеропорту за автостоянкою Р1. 
Автобус курсує кожні 10‒30 хв. Тривалість поїздки біля 30 хв. Квиток на 24 год. 
коштує 2,70 євро (багаторазовий). АirBaltic Bus – безкоштовний автобусний сервіс в 
аеропорту Риги для пасажирів авіакомпанії АirBaltic. Це зручне сполучення з 
Ризьким аеропортом із пунктів: Валмієра, Єкабпілс, Бауска і Даугавпілс у Латвії; 
Тарту в Естонії; Паневежис і Каунас в Литві. Зупинок між пунктами призначення й 
аеропортом автобус не робить. Його можна замовити при купівлі авіаквитків. 

В Литві функціонує три міжнародних аеропорти: Вільнюс, Каунас, Паланга. 
Міжнародний аеропорт «Вільнюс». Авіакомпанії, які співпрацюють із цим 
аеропортом, здійснюють авіаперельоти в таких популярних напрямках: Рига, 
Хельсінки, Ейндховен, Кутаїсі, Москва, Мюнхен, Іракліон, Відень, Стамбул, 
Франкфурт, Бремен, Брюссель, Париж, Варшава, Копенгаген, Стокгольм, Прага, 
Мадрид, Берген, Таллінн, Лондон, Мінськ, Осло, Корк, Хургада, Дублін, Родос, 
Анталія, Рим, Барселона, Ставангер, Київ, Мальме, Варна та ін. Доїхати до 
аеропорту можна на спеціальному поїзді, який курсує між залізничним вокзалом й 
аеропортом. Також від аеропорту до залізничного вокзалу курсують автобуси № 1 і 
№ 2. 

Міжнародний аеропорт «Каунас» обслуговує такі популярні напрямки, як 
Брістоль, Лондон, Трапані (Сицилія), Дублін, Аліканте та ін. Маршрут автобусу із 
Каунаського аеропорту в центрі міста: вул. М. К. Чюрлене (залізничний вокзал) – 
вул. Вітауто (автовокзал) – вул. Кястуче – вул. Вільняус – пр. Саванорю – 
Каунаський аеропорт. № 29, 29Е. Автобус міського маршруту № 29Е щоденно 
обслуговує пізні рейси. Відправлення автобусів цього рейсу з Каунаського 
аеропорту пристосоване до розкладу рейсів – автобус відправляється тільки після 
прильоту останнього рейсу. Також до аеропорту можна доїхати із міст: Вільнюс, 
Клайпеда, Рига, Мінськ. Також у Каунаський аеропорт заїжджають міжміські 
автобуси. 

Міжнародний аеропорт «Паланга» пропонує вильоти в Ригу та Копенгаген. Із 
аеропорту до міста можна доїхати на таксі або автобусі [3]. 

В Естонії туристів приймає два міжнародних аеропорти: Таллінн і Тарту. 
Міжнародний аеропорт «Таллінн» обслуговує такі основні напрямки, як Хельсінки, 
Копенгаген, Москва, Франкфурт, Санкт-Петербург, Рига, Вільнюс, Стамбул, Варна, 
Осло, Стокгольм, Амстердам, Брюссель, Варшава, Родос та ін. До міста можна 

http://wikitransport.com/europe/ukraine/kiev/
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доїхати на автобусі, зупинки на який знаходяться навпроти терміналу. З зупинки              
№ 1 відправляється автобус № 2 в центр Таллінна. З зупинки № 2 відправляється 
автобус в Таллінн з довгим маршрутом, який захоплює багато районів міста. Також 
є спеціалізований трансфер. 

Із міжнародний аеропорту «Тарту» літаки відправляються переважно в 
Хельсінки, а також у Таллінн. До аеропорту можна доїхати на автобусному сервісі 
AirportShuttle за 4 євро. Час у дорозі від перевізника Annelinna Keskus – 1 год. 40 хв, 
від Kaubamaja – 1 год. 20 хв [4]. 

Міжнародне автобусне сполучення є найбільш поширеним видом транспорту 
туристів у країнах Балтії. Міжнародні автобусні рейси сполучають столиці та інші 
великі міста балтійських країн із столицями багатьох європейських держав. Квитки 
на автобуси можна замовити через Інтернет з будь-якої точки світу. Також білети на 
автобуси доступні в продажу в касах автовокзалів і великих автостанцій. 

Міжнародні поїзди курсують по території країн регіону регулярно. Залізничні 
квитки на потяги можна придбати в касах залізничних вокзалів. До Латвії зручно й 
порівняно дешево можна дістатися на поїзді. З Риги можна потрапити в міста Росії: 
Москву, Санкт-Петербург, Псков і прикордонне естонське місто Валгу. Другим за 
значенням залізничним вузлом є Даугавпілс, звідки можна потрапити в Санкт-
Петербург і Вільнюс. 

У Литві більша частина поїздів міжнародного сполучення проходить по 
головній магістралі Кяна–Вільнюс–Кібартай. Серед них фірмовий потяг Вільнюс–
Москва, поїзд формування Білоруської залізниці Мінськ–Вільнюс і поїзди Російських 
залізниць, які слідують в Калінінград. Лінія Вільнюс–Турмантас–кордон з Латвією 
використовується для руху поїзда Вільнюс–Санкт-Петербург. Із 2003 р. розпочато 
регулярний рух потяга «Вікінг», який є частиною комбінованого транспорту. «Вікінг» 
– спільний проект залізниць Литви, України та Білорусі, портів Клайпеда, Іллічівськ й 
Одеса, який сполучає ланцюг контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського 
регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного та Каспійського морів [3]. 

Найбільш популярні поїзди до Естонії: Москва–Твер–Лихославль–Бологоє–
Тосно–Кінгісепп–Івангород–Нарва–Йихві–Раквере–Тапа–Таллінн; Санкт-Петербург 
(Вітебський вокзал)–Кінгісепп–Івангород–Нарва–Аувере–Йихві–Раквере–Тапа–Таллінн [4]. 

У планах розвиток Rail Baltica – проект залізниці з використанням стандартної 
європейської колії, яка повинна сполучити країни Балтії, Східну (Польща) й Західну 
Європу. Згідно з проектом, єдина європейська колія повинна сполучити Таллінн, 
Ригу, Каунас, Варшаву та Берлін (далі – Венецію). Також планується будівництво 
підводного залізничного тоннеля між Таллінном і Хельсінки. Запланований маршрут 
по Прибалтиці: Каунас–Паневежис–Бауска–Рига–Пярну–Таллінн [2].  

У країнах Балтії важливу роль у міжнародних перевезеннях туристів відіграє 
морський транспорт. Клайпеда – найбільший порт Литви, пов’язаний поромами з 
більшістю важливих міст узбережжя Балтійського моря. Наприклад, регулярні 
пороми відправляються в порти Кіль (Німеччина) і Карлсхамн (Швеція). Латвія має 
пряме поромне сполучення з Швецією й Німеччиною. В Естонії найбільші порти 
розміщені в Мууга (біля Таллінна), в Таллінні (складається з кількох портів), Кунда, 
Пярну та Сілламяе. Поромне сполучення є з Фінляндією, Аландськими островами, 
Швецією, Німеччиною, Росією. Щоб дістатися до островів Сааремаа, Хійумаа та 
Пійріссаар на Чудському озері, треба скористатися поромом. До острова Сааремаа 
пропонується пором Вірсту–Куйвасту, він сполучає материкову частину держави з 
островом Муху, звідти до Сааремаа можна дістатися по дамбі. В літній період пором 
ходить кожні півгодини, а взимку кожні дві години. 

Подорожуючи країнами Балтії, до всіх туристичних місць можна дістатися 
внутрішнім транспортом – поїздом чи автобусом, які мають свої переваги. Автобусні 
маршрути Латвії мають високу густоту. Наприклад, у Лієпаю автобуси курсують біля 
20 разів на день. Більша частина рейсових автобусів – це сучасні автобуси зі 
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зручними сидіннями та кондиціонерами, а також багажним відділенням для сумок і 
чемоданів великого розміру. В околицях Риги курсують також пасажирські 
мікроавтобуси – в Марупе, Какаву, Саласпілс, але особливо зручно використовувати 
цей вид транспорту під час поїздки в Юрмалу. На шляху немає зупинок, тому до 
курортного міста можна дістатися за 20 хв. 

Громадський транспорт у більшості міст Литви представлений автобусами й 
маршрутними таксі, у Вільнюсі та Каунасі також курсують тролейбуси, крім того, у 
Вільнюсі курсує міська електричка (від залізничного вокзалу в аеропорт) і швидкісні 
автобуси – зупиняються тільки на основних зупинках. Міський транспорт працює з 
5.00 год. до 24.00 год. Також у Каунасі і Вільнюсі курсують нічні автобуси. 

Автобуси в Естонії дуже популярний вид транспорту. Цей вид пасажирських 
перевезень покриває материкову частину країни. Головні міста країни зв’язані між 
собою зручним автобусним сполученням. В Естонії введене обов’язкове дорожне 
страхування. «Зелена карта» діє. Для туристів із балтійських країн додаткові 
страховки не потрібні. В естонських містах звичайним міським транспортом є 
автобуси. Крім того, в Таллінні присутні тролейбуси, трамваї й морське сполучення з 
островом Аегна. Таксі відносно недороге, оплата здійснюється тільки по лічильнику.  

Залізничне сполучення в країнах Балтії розвинене досить добре, однак через 
невеликі площі країн залізниці не завжди витримують конкуренцію з боку 
автомобільного транспорту. На короткі маршрути використовуються приміські 
електрички, на довші – дизель-поїзди. Основні залізничні напрямки, як правило, 
відходять від столиць (табл. 1). 

Таблиця 1 
Внутрішнє залізничне сполучення в країнах Балтії* 

 

Країна Залізничні напрямки 

Естонія Таллінн–Тапа–Раквере–Нарва; 
Таллінн–Тарту; 
Таллінн–Пярну; 
Тарту–Валга (кордон із Латвією); 
Таллінн–Кейла–Палдіскі 

Латвія Рига–Єлгава–Салдус–Лієпая; 
Рига–Юрмала–Тукумс–Вентспілс; 
Рига–Сігулда–Цесіс–Валмієра–Валка (кордон з Естонією); 
Рига–Лугажі; 
Рига–Резекне–Лудза–Зілупе (кордон із  Росією); 
Рига–Даугавпілс 

Литва Вільнюс–Шяуляй–Кретінга–Клайпеда; 
Вільнюс–Ігналіна–Турмантас (кордон із Латвією); 
Вільнюс–Каунас; 
Вільнюс–Кяна (кордон із Білоруссю); 
Вільнюс–Каунас–Шештокай (кордон із Польшею); 
Каунас–Кібартай (кордон із Калінінградською областю РФ) 

* Складено за: [2; 3; 4]. 
 

Найбільшими транспортними вузлами країн Балтії є столиці. Головний 
транспортний вузол Латвії – Рига. Крім найбільшого аеропорту країни, через Ригу 
проходить більшість регіональних рейсів поїздів і автобусів. Внутрішнє транспортне 
сполучення міста дає змогу зробити пересадку з автобуса на поїзд, літак чи 
навпаки. Найбільший транспортний вузол Литви знаходиться у Вільнюсі. Також дуже 
багато рейсів стикується в Маріямполі – можна зробити пересадку з автобуса на 
поїзд і навпаки. Дуже багато маршрутів слідує в Клайпеду, до узбережжя 
Балтійського моря. Найбільший транспортний вузол Естонії знаходиться в Таллінні. 
Тут можна зробити пересадку з автобуса на поїзд чи навпаки. Також із міста 
відправляються автомобільні пороми в Стокгольм (Швеція) та Хельсінки (Фінляндія).  
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Висновки. Таким чином, розвинена транспортна інфраструктура, особливо у 
великих містах, сприяє розвитку в країнах Балтії як внутрішнього, так й іноземного 
туризму. 
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Ukraine. The influence of historical and cultural prerequisites for the formation and development 
of tourism industry in Ukraine is reviewed. The role of major historical and cultural monuments of 
Ukraine in the development of tourism in the state is analyzed. The basic historical and cultural 
centers of the state are defined. 
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Актуальність дослідження полягає у значній ролі історико-культурних 

передумов для розвитку туризму на території української держави та необхідності їх 
аналізу та вивчення.  

Метою роботи є дослідження історико-культурних передумов розвитку туризму 
в Україні. Для досягнення поставленої мети розв’язувалися такі завдання: 

‒ вивчити вплив історико-культурних передумов на становлення туристичної 
сфери держави; 
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– розглянути основні історико-культурні центри  держави; 
– проаналізувати наявні історико-культурні пам’ятки України.  
Результати дослідження. В умовах системної кризи в Україні все більш 

проблематичним стає розвиток туризму. Зважаючи на потребу у більш ефективному 
та якісно новому етапі розвитку туристичної сфери, важливими видаються історико-
культурні передумови розвитку туризму. Історико-культурні умови території є 
важливими чинниками розвитку індустрії подорожей. Вони належать до групи 
статичних, тобто мають незмінне в часі значення, на відміну від динамічних (на 
приклад, демографічних, економічних тощо) [4]. Саме це й забезпечує їхню 
виняткову важливість, поряд із природними чинниками, для стабільно високого 
розвитку туризму.  

Історико-культурні умови території, тобто історично складений культурний 
ландшафт, формують історико-культурні ресурси, тобто об’єкти, або явища, 
спроможні задовольнити потреби людини в процесі туристичної діяльності. Загалом, 
до когорти історико-культурних ресурсів, або їх ще можна назвати чинниками, що 
потенційно придатні для туризму, належать: архітектурні пам’ятки (сакральні 
споруди, замки та палаци, воєнні об’єкти тощо), історичні пам’ятки (окремі 
монументи, цвинтарі), поодинокі витвори мистецтва, а також музеї та виставки [6].  

Історико-культурні рекреаційні ресурси використовують для організації 
пізнавального туризму. Проте також вони позитивно впливають на стан здоров’я 
людей, тут йдеться про психологічне оздоровлення. Також такі ресурси виконують 
виховні функції (патріотичні, національного виховання, екологічні тощо). 
Розташування на певній території історико-культурних ресурсів формує її 
позитивний туристський імідж, впливає на локалізацію рекреаційних потоків і 
напрямки екскурсійних маршрутів, урізноманітнює рекреаційно-туристську 
пропозицію, зменшує сезонність у туризмі [1]. 

Багата та різноманітна історико-культурна спадщина є основою формування 
системи різнопланових туристичних маршрутів задля всебічного ознайомлення 
туристів з окремими сторонами матеріальної та духовної культури країни. 

Українська держава пройшла довгий і важкий шлях до становлення та 
визнання. Історія України повна воєн, перемог, поразок, величі та слави. Кожен 
історичний етап залишив після себе значну історико-культурну спадщину, яку 
сьогодні зараховують до туристичних ресурсів, які можна використати на користь 
туристичній індустрії України, туристичного бізнесу та міжнародного іміджу України 
загалом. Так, найважливіші етапи історичного розвитку держави й сьогодні 
нагадують про себе пам’ятками архітектури та містобудування, витворами 
мистецтва, іконопису чи книгодрукування [2].  

В Україні збереглися пам'ятки, пов'язані з колонізацією Причорномор'я 
стародавніми греками. Це руїни Херсонесу та Пантікапея в Криму, Ольвії – в 
Миколаївській області. 

У IX ст.  постала монархічна держава Русь, центром якої став Київ, який і 
сьогодні є одним із туристичних центрів Європи. Через часті напади на землі 
України іноземних загарбників на території України споруджено чимало замків і 
фортець, які мають європейське значення. До найцінніших слід віднести замки в 
Ужгороді (XI–XVI ст.), Кремінці, Луцьку, Острозі (XIII‒XIV ст.) та інші, а також на 
Волині та Поділлі. 

Розвиток Галицько-Волинського, а згодом Великого князівства Литовського 
ознаменував становлення Львова, як важливого економічного та культурного 
центру. Відходження частини українських земель до Речі Посполитої також 
позначилося на створенні специфічних історико-культурних об’єктів сучасного 
туризму. За часів козацтва створено багато зразків тогочасного мистецтва. 
Існування у складі Російської імперії, а згодом – Радянського Союзу мало велике 

https://uk.wikipedia.org/wiki/IX
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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значення у історії та культурі українського народу й справило свій вплив на історико-
культурні умови території України [2].  

Україна багата на унікальні історичні пам'ятки. До Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО увійшли Софійський собор, Києво-Печерська лавра та історичний центр 
Львова. Ще два об'єкти мають транскордонний статус – це Геодезична дуга Струве 
та букові праліси Карпат.  

В Україні під охороною держави перебуває понад 70 тис. пам'яток історії та 
культури, серед них понад 12 тис. особливо цінних у туристичному плані, які є 
зразками монументальних витворів мистецтва [5]. 

Пам'ятки архітектури в Україні розміщені нерівномірно. Основна їх частина 
зосереджена на Заході, а також у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, 
Сумській областях та Криму. Південно-Східні території не такі багаті на історичні 
пам'ятки, це пов'язано з освоєнням території. 

Найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні припадає на місто Львів 
(2500) та Львівську область. Особливо цінними є архітектурні ансамблі площі Ринок 
(XV–XIX ст.), Вірменської (XIV‒XIX ст.) та Руської вулиць, вони занесені до списку 
світової архітектурної спадщини ЮНЕСКО. Мистецьку цінність європейського рівня 
мають Успенська церква (XVI–XVII ст.), Святоюрський (XVII ст.) та Вірменський 
(XIV‒ XVIII ст.) собори; Домініканський костел (XVIII ст.). 

Далі по кількості пам'яток архітектури слідує Київ (понад 1500). В основному, 
це споруди часів Київської Русі – Золоті ворота (1037 p.), Софійський собор               
(1037 p.), Видубицький монастир (XI ст.), Києво-Печерська Лавра (XI ст.) [3].  

Третє місце за історико-культурним значенням посідає Кам'янець-Подільський. 
Особлива цінними є Стара фортеця (XI–XVIII ст.), церкви, костели, житлові споруди. 

Важливим елементом історико-культурних ресурсів є явища та події, 
походження яких тісно пов'язане з територією України. Це місця, пов'язані з життям, 
діяльністю або перебуванням в Україні відомих письменників, художників, 
політичних діячів, наприклад, Оноре де Бальзака, А. Міцкевича, Т. Костюшка,            
Ф. Растреллі, О.  Пушкіна. Деякі з них мають світове та європейське значення [1]. 

Висновки. Історико-культурні передумови мають чималий вплив на розвиток 
та становлення туризму в Україні. Зважаючи на те, що Україна багата на пам’ятки 
історії, тут представлена історико-культурна спадщина усіх етапів історії держави. 
Наявність значних історико-культурних ресурсів та їх активне використання мають 
позитивно вплинути на розвиток потенційно можливих видів туризму та поліпшення 
туристичного іміджу України. 
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Розглядаються особливості співробітництва України з ЮНВТО. Аналізуються основні 
передумови та чинники участі України в цій організації. Вивчаються головні напрями та 
перспективи співробітництва України в межах ЮНВТО. 
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Loban’ O. O. Features of Ukraine’s Cooperation With UNWTO. The peculiarities of 

Ukraine’s cooperation with UNWTO are reviewed. The principal prerequisites and factors of 
Ukraine’s membership are analyzed. The main directions and prospects of cooperation within the 
organization are studied.  

Key words: UNWTO, Ukraine, international organization, international cooperation, tourism. 

 
Актуальність дослідження полягає у стратегічній важливості співробітництва 

України з ЮНВТО для розвитку туристичного потенціалу та підвищення значення 
туристичної сфери в економіці держави. 

Метою роботи є дослідження особливостей співробітництва України з ЮНВТО. 
Для досягнення поставленої мети розв’язувалися такі завдання: 

– розглянути передумови та чинники співробітництва України в ЮНВТО;  
– визначити особливості на основні напрямки багатосторонньої співпраці в 

межах організації; 
– з’ясувати перспективи співробітництва України з ЮНВТО. 
Результати дослідження. У сучасному глобалізованому світі високорозвинені 

держави давно усвідомили переваги від розвитку туристичної галузі. Розвиток 
туристичної галузі сприяє підвищенню різноманітних економічних показників і 
загального зростання економіки. Завдяки туризму зростає зайнятість населення, 
диверсифікується економіка, підвищується інноваційність національного 
господарства, забезпечується збереження й розвиток культурного потенціалу. 
Співробітництво України з ЮНВТО сприяє розвитку туристичної галузі держави, 
допомагаючи залучати новий досвід та поради з оптимізації туристичної     
діяльності [1].  

Всесвітня туристична (туристська) організація (ЮНВТО) – міжнародна 
міжурядова організація, що була створена у 1975 р. в Мадриді. До її складу входять 
157 країн, шість та понад 500 афілійованих членів. Відповідно до Статуту ЮНВТО, її 
основною метою є сприяння розвитку туризму задля економічного зростання, 
міжнародного взаєморозуміння, миру, процвітання, дотримання прав людини та 
основних свобод для всіх, незалежно від статі, мови й релігії. Вищим органом ВТО є 
Генеральна Асамблея [2].  
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Україна стала повноправним членом цієї організації у жовтні 1997 р. на 12-тій 
сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристичної організації у м. Стамбул. 
Пізніше, у 1999 р. Україну навіть обрали до складу Виконавчої ради ЮНВТО на 
період до 2003 р. Низка установ та організацій сфери туризму України мають статус 
приєднаних членів ЮНВТО, а саме: Київська міська державна адміністрація; готель 
Дніпро; Київський університет туризму, економіки та права [4]. 

  Головними передумовами та чинниками участі України у цій організації є її 
туристичний потенціал та необхідність комплексної підтримки туристичної сфери 
ззовні. Україна має унікальний комплекс історичних, культурних та природних 
пам’яток, значні рекреаційні можливості, що сформувалися завдяки географічному 
положенню та історичному розвитку держави. Важливою особливістю туристичного 
потенціалу країни також є те, що Україна поєднує в собі красу степової та лісної 
природних зон, а також гірські пейзажі. Окремі її регіони є дуже привабливими для 
туристів, зокрема для іноземних. На сучасному етапі розвитку туризму в Україні, 
ЮНВТО – це джерело рекомендацій щодо створення інфраструктури туристичного 
ринку, платформа для обміну міжнародним досвідом формування стандартів якості 
надання туристичних послуг і забезпечення безпеки туристів. У рамках ВТО Україна 
приймала участь у багатьох проектах [3].  

На приклад, як учасник міжнародного проекту ЮНВТО-ЮНЕСКО «Туризм по 
Великому Шовковому шляху», держава здійснює всебічну підтримку його реалізації. 
Так, у 2003 р. в Криму, м. Судак, була проведена Міжнародна конференція, 
присвячена проблематиці цього проекту. В Україні проведено 8 міжнародних 
семінарів ВТО (у м. Києві, Одесі, Ялті та Яремчі) з різних аспектів світової та 
національної туристичної політики, у двох з яких взяв участь Генеральний секретар 
ВТО («Нові інформаційні технології в туризмі» (м. Київ, 8–11 жовтня 2000 р.), 
«Розвиток сільського туризму» (м. Яремче, 26–28 вересня 2003 р.)). Генеральний 
секретар ВТО взяв участь в урочистостях з нагоди святкування Всесвітнього дня 
туризму та Дня туризму України, що відбулися у містах Києві та Львові у 2003 р. У 
2012 р. було проведене засідання Виконавчої Ради, у якому Україна прийняла 
активну участь, було підписано низку важливих договорів. 

У 2013 р. основною подією у відносинах між Україною та ЮНВТО став візит 
Генерального секретаря ЮНВТО Талеба Ріфаї до України з метою участі у                         
ІІ Київському міжнародному туристичному форумі, що свідчить про інтерес до нашої 
держави, яка володіє потужним туристичним потенціалом [4]. 

У  2014 р. відбулася зустріч посла С. Погорельцева з Виконавчим директором 
Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО). Важливо, що на зустрічі було 
звернуто увагу на незмінність статусу АР Крим та положень резолюції Генасамблеї 
ООН від 27 березня 2014 р. «Територіальна цілісність України». Було доведено 
об’єктивну інформацію щодо військової агресії РФ проти України та анексії Криму, 
нинішніх подій та ролі РФ у дестабілізації ситуації на сході та півдні України, змісту 
Женевських домовленостей, підготовки до президентських виборів у нашій державі, а 
також обговорено можливі форми практичної підтримки нашої країни з боку ЮНВТО. 

У 2016 р. Україна прийняла участь у Берлінській туристичній виставці 
International Travel Market (ITB), організованої ВТО. За її результатами можна 
зробити висновки, що системна криза в Україні, звісно, значно вплинула й на 
туристичну галузь. Конфлікт на Донбасі та анексія Криму – болюче питання для 
українського туризму, проте, Талеб Рафаї, головний секретар ЮНВТО, поділяє 
оптимістичні думки, зазначаючи, що  «Україна є благословенним місцем із таким 
величезним потенціалом і такою великою кількістю можливостей. Ми знаємо, що 
Україна переживає важкі часи зараз. Але не можна дозволяти цим складнощам 
затуляти погляд у майбутнє, й у в тому числі в аспекті туризму. Імідж України в світі 
–позитивний. І вам треба використовувати це, заробляти на цьому», – радить Ріфаї 
[5]. На його думку, головним завданням України сьогодні має стати рекламування 
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самої себе. Оскільки «…інфраструктура є, люди підготовлені, українці доброзичливі 
й теплі. Решті в цей час просто треба почути: «Ласкаво просимо в Україну!». «Вони 
повинні почути це запрошення голосно й чітко» [5]. 

Таким чином, основні напрями співробітництва з ЮНВТО є такі: 
‒ внесення змін та доповнення чинного законодавства у туристичній сфері; 
‒ розробка економічних інструментів стимулювання діяльності з обслуговування 

туристів; 
‒ залучення інвестицій у туристичну галузь; 
‒ реалізація стандартів затверджених Всесвітньою туристичною організацією 

на національному полі на всі види туристичних послуг; 
‒ створення дієвих механізмів контролю якості послуг, що надаються; 
‒ раціональне використання природної та історико-культурної спадщини України [1]. 
За умови ефективної співпраці за усіма напрямками, перед Україною 

відкривається горизонт перспектив у туристичній сфері, які дають змогу зробити 
Україну популярним туристичним центром та регіональним туристичним лідером: 

– вирішення проблем комплексного розвитку сфери туризму та курортів;  
– підтримка створення та модернізації туристичної інфраструктури;  
– забезпечення належної якості туристичних та курортних послуг;  
– використання наявного туристичного потенціалу;  
– створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту, 

забезпечення на цій основі сприятливих умов для перерозподілу міжнародних 
туристичних потоків на користь України та сталого соціально-економічного розвитку 
регіонів і держави загалом [3]. 

Як бачимо, перспективи туристичної галузі пов’язані із іншими галузями 
економіки й мають всеохопний вплив на загальний соціально-економічний розвиток 
держави. Членство України у цій організації помітно підвищило міжнародний імідж 
та авторитет держави, створило передумови для подальшого розвитку вітчизняного 
туризму відповідно до світових тенденцій із залученням до інформаційної мережі 
прогресивних технологій, інвестиційних пропозицій, системи професійної підготовки, 
наукових досліджень передових надбань найбільш розвинутих туристичних держав 
світу, відкрило нові можливості налагодження взаємовигідної співпраці з країнами-
членами на всіх рівнях – двосторонньому, багатосторонньому, регіональному. 

Висновки. Зважаючи на сучасний незадовільний рівень розвитку туризму в 
Україні, що поглиблюється системною кризою, та реальний туристичний потенціал, 
співробітництво України з ЮНВТО набуває нового значення. Ефективна реалізація 
усіх напрямів співпраці відкриває для України багато перспектив, які стосуються 
вирішення проблем у сфері туризму. Перспективно, співробітництво з ЮНВТО 
сприятиме розкриттю туристичного потенціалу України та збільшенню ролі туризму 
в економіці держави. 
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Розглянуто основні функції паломництва як соціокультурного феномену сучасного 

людства. Досліджено основні зміст і значення головних функцій паломництва в сучасних 
умовах культурно-духовного розвитку. Узагальнено значення паломництва для формування 
духовних потреб особистості.  

Ключові слова: паломництво, функції паломництва, культурно-духовний розвиток, 
духовні потреби особистості, релігійні потреби.  

 
Patiychuk V. O., Jakubovich R. P. The Key Features of Orthodox Pilgrimage in 

Today's Cultural and Spiritual Development. The main functions of the pilgrimage as a 
sociocultural phenomenon of modern humanity are considered. The basic meaning and 
significance of the main functions of pilgrimage in the present conditions of cultural and spiritual 
development are investigated. The importance of pilgrimage for the formation of the spiritual 
needs of the individual is generalized. 

Key words: pilgrimage, pilgrimage function, cultural and spiritual development, spiritual 
needs of the individual, religious needs. 

 
Актуальність дослідження. Релігійне паломництво у наш час користується 

значним попитом й популярністю й не тільки в ісламських країнах, де хадж (духовна 
подорож) до Мекки та Медини є обов’язковим для всіх мусульман, або обмивальне 
паломництво до річки Ганг є традиційним в індуїзмі, а й у християнстві. Так, 
наприклад, у православ’ї воно було ще засноване на початку нашої ери, коли 
місцям хресних страждань Спасителя в Єрусалимі намагалися вклонитися перші 
християни. До нас дійшли літописні відомості, що ще в кінці ХІ ст. Палестину та інші 
святі місця почали відвідувати руські монахи [5]. Вагомим для підтримання почуття 
віри паломництво залишається й у сучасних умовах культурно-духовного розвитку 
суспільства. Тому вивчення основних функцій паломництва як чинника культурно-
духовного розвитку особистості є актуальним у науковому плані, що й зумовило 
вибір тематики цієї публікації. 

Головною метою дослідження є розкриття основних функцій православного 
паломництва в сучасних умовах культурно-духовного розвитку суспільства. 
Виходячи з мети дослідження, основним завданням цієї публікації є деталізувати 
основні функції православного паломництва в сучасних умовах соціокультурного 
розвитку особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі культурно-
духовного розвитку суспільства в нашій країні та загалом у світі зростає науковий і 
практичний інтерес до релігійного паломництва. Останнє розглядається не тільки як 
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подорожі до святих місць, а й як духовно культова практика для пересічних віруючих 
[1]. Паломництво займає важливе місце в структурі тимчасових міграцій населення 
на планеті [4]. Наукові засади сучасного релігієзнавства передбачають ґрунтовне 
дослідження культової практики різноманітних релігійних течій і конфесій, у тому 
числі, й тих, у яких паломництво є вагомим елементом культової практики та 
катехізації населення. Православна церква має давні традиції та витоки, що 
отримало глибоке теоретичне обґрунтування й практичне вираження у соціальних, 
мистецьких і народно-традиційних моделях сакральної комунікації українського 
етносу [3].  

В сучасних умовах соціально-інформаційного та культурно-політичного 
розвитку соціуму вагомими передумовами формування самосвідомості людини є її 
релігійна самобутність, віра та почуття. Останні є досить значущими чинниками  
індивідуального культурно-духовного розвитку особистості. Особливо неабиякого 
значення у період тотальної секуляризації суспільства та домінування прагматичних 
тенденцій у глобальному просторі у вихованні молодого покоління відіграють 
національні культурно-духовні традиції. Паломництво є давньою українською 
культурно-духовною традицією. В дорадянський період розвитку українські віруючи 
мали добру традицію звершувати піше паломництво до Києво-Печерської лаври та 
ходити на прощу в Почаїв, а також  відвідувати інші відомі сакрально-духовні об’єкти 
України та за кордоном. Із портів Одеси щотижнево відправлялися пороми до 
Святої Землі, м. Стамбул (колишній Константинополь), Святої Гори Афон та інших 
християнських святинь Європи та Сходу. В період комуністичної атеїзації 
паломництво, як один із видів церковної практики, було заборонено й 
переслідувалося разом із релігійними віруваннями та переконаннями особистості. 
На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку країн Центрально-Східної 
Європи паломництво й релігійно-паломницький туризм відродилися та 
активізувалися в традиційних конфесіях віросповідувань держав пострадянського 
простору. Крім того, паломництво та релігійний туризм мають значний вплив на 
фінансово-господарський комплекс, культуру та економіку багатьох країн і регіонів 
світу, у тому числі й України. В цій складній системі взаємодії виникає ряд важливих 
проблем соціокультурного та конструктивно-прикладного функціонування палом-
ництва, що потребує наукового осмислення та вивчення. Тому паломництво 
повинно стати важливим напрямом вивчення сучасних філософсько-релігієзнавчих 
студій [12].  

Таким чином, паломництво – це не тільки подорожі до святих місць, але й 
духовно-культова практика для пересічних віруючих. Паломницькі центри є 
здебільшого місцями значної територіальної концентрації культурних та історичних 
сакральних об’єктів, що притягують до себе великі потоки релігійних мігрантів – 
паломників [6]. Феномен православного паломництва простежується як у світовому 
релігійному контексті, так і в контексті розвитку української національної культури. 
Православна церква протягом століть була конститутивним чинником розвитку 
духовної культури, впливаючи практично на всі (залежно від історичної епохи) 
сфери життя людини. Українська історична культурно-духовна традиція 
формувалася саме під впливом православної церкви [13]. Тому вивчення функцій 
православного паломництва в Україні набуває актуальності й у соціокультурному 
контексті відродження національної духовної культури.  

У складі паломництва фахівці виділяють 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 та 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  



 68 

тощо) та ін. [8]. Останні два види є фактично релігійним туризмом і користуються 
попитом переважно для недостатньо оцерковленого населення. Під релігійним 
туризмом розглядають види діяльності, пов’язані з наданням послуг та 
задоволенням потреб туристів, які прямують до святих місць і релігійних центрів, що 
перебувають за межами регіону їх проживання. Його поділяють на два види: 
паломницький туризм і релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості 
[7]. Паломницький туризм – це сукупність переміщень представників різних конфесій 
із культовою метою [4]. Паломництво – прагнення вірян відвідати святі місця та 
задовольняти свої духовні потреби [11]. Серед причин для здійснення паломництва 
можна виділити бажання зцілитися від душевних і фізичних недуг, помолитися за 
рідних та близьких, отримати духовні дари, проявити відданість вірі, знайти сенс 
життя тощо [10]. Зараз в Україні триває процес інтенсифікації  релігійного туризму. 
Створюються туристичні фірми з організації релігійних та паломницьких турів, а 
також функціонують паломницькі служби при монастирях, церквах й інших 
релігійних структурах. Лише за останні 3–5 років у нашій країні значно збільшилася 
кількість туристів, які мають паломницьку мету, а також значна частина релігійних 
туристів відправляється за кордон із релігійно-пізнавальними цілями [5]. Проте 
паломництво має низку специфічних функціональних відмінностей від суто 
релігійно-паломницьких турів, що потрібно враховувати під час їх організації та 
проведення.  

Так, наприклад, паломницький туризм є сукупністю поїздок представників 
різних релігій для поклоніння святим місцям. Паломник – це здебільшого дуже 
релігійна людина з уже сформованою системою цінностей [2]. Духовний сенс 
паломництва визначається характером релігійної свідомості. Паломники, на відміну 
від релігійних туристів, беруть участь у релігійних обрядах і таїнствах, отримують 
повчання й настанови від священиків і ченців, які перебувають у монастирях і 
храмах, що їх відвідують [8]. Звичайні туристи, здійснюючи релігійні поїздки, 
переслідують культурно-пізнавальні цілі, вивчаючи культурно-духовну спадщину й 
сакральне мистецтво. Вони ставлять за мету більше дізнатися про історію та 
культуру різних країн, розширити свій кругозір. Паломницькі поїздки можуть 
відрізнятися різним співвідношенням частки безпосередньо паломництва й частки 
релігійного туризму. На думку науковців, паломницький тур – це релігійно зумовлена 
подорож, а культурно-релігійний тур переслідує, передусім, пізнавальні цілі. Для 
першого характерна реальна участь паломника в релігійному житті храму чи 
монастиря, можливість відвідування богослужіння, учинення молитовного циклу 
церковних служб тощо [1]. 

Паломників цікавить безпосередня участь у релігійних обрядах, тому 
соціально-психологічна база паломництва набагато ширша, ніж релігійного туризму 
загалом. Для паломників відвідування музеїв, виставок та інших світських заходів є 
вторинними або супутніми у власне паломницьких подорожах [6]. Вони їдуть у святі 
місця поклонитися святим мощам і чудотворним іконам, отримати допомогу, 
зцілення, відчути зв’язок із Богом, доторкнутися до благодатної сили тощо. При 
цьому вони можуть керуватися різними мотивами: знайти допомогу або духовну 
пораду у вирішенні особистих проблеми, морально укріпитися та зцілитися від 
фізичних і духовних недугів, отримати духовну підтримку від дії благодаті Божої 
через святі таїнства, ікони, мощі тощо [2].  

Досліджуючи зміст будь-якого паломництва, можна зробити висновок, що воно 
однаково пов’язане з наданням традиційних послуг, як і будь-які інші тури. Проте 
наявні деякі специфічні властивості релігійного туризму й можна виділити різні 
функціональні типи паломництва – із пізнавальною та духовно-практичною метою. 
Що стосується першого, то часто в науковій літературі трапляється поняття 
«релігійна поїздка», яка передбачає відвідування різних храмів, монастирів, 
релігійних музеїв, різноманітних культових пам’яток й інших релігійних об’єктів з 
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ознайомчими цілями [4]. Основа для другого – власне паломницьких турів – це 
духовні орієнтири вірян та їхній духовний досвід, молитовно-культова практика, 
навички перебування в паломницьких поїздках, потреба духовного спілкування й 
наставляння, отримання духовних порад і моральної підтримки, бажання збагатити 
свій духовний кругозір та досвід тощо [11]. 

Таким чином, потрібно розрізняти кілька форм паломницьких поїздок – власне 
паломництво (задоволення релігійних потреб і звершення культової практики) та 
релігійні поїздки культурно-пізнавального характеру. Серед причин для здійснення 
паломництва можна виокремити бажання зцілитися від душевних і фізичних недуг; 
помолитися за рідних та близьких; отримати благодать від святих ікон, мощей, 
джерел тощо; виконати богоугодну справу; відмолити свої гріхи та близьких; 
виразити подяку Богові за  земні блага; проявити відданість вірі; прагнення до 
подвижництва в ім’я віри; знайти сенс життя тощо. Отже, основною функцією 
паломництва є духовно-компенсаційна – отримання благодаті від святинь та 
забезпечення психологічної рівноваги та духовно-морального задоволення. Часто 
паломники беруть на себе під час таких паломницьких подорожей посилені пости, 
відмову від транспортних засобів та комфортабельних умов проживання тощо, що 
необхідно враховувати при їх плануванні [2].  

На думку Є. Печериці та Є. Шарафанової, основними функціями паломництва 
є: 1) духовно-просвітницька (знайомство з географією й історією відвідуваного 
місця, особливостями проведення богослужінь. Деякі монастирі практикують 
проведення духовних бесід для паломників та екскурсантів, організовують недільні 
школи, клуби за інтересами тощо); 2) загальноосвітня (монастирі й храми були та є 
не лише духовними, а й культурними та історичними центрами. У деяких із них 
розміщені музеї, експозиції яких знайомлять з образотворчими й архітектурними 
формами, життям і побутом ченців та мирян у різні історичні епохи. Також при 
монастирях і храмах можуть діяти навчальні заклади, такі як духовні училища, 
семінарії, академії тощо); 3) місіонерська (поїздки по святих місцях сприяють 
поширенню та поглибленню своєї віри, пошуку сенсу життя тощо);                                      
4) благодійницька (на території деяких монастирів розміщені богодільні, притулки 
для дітей-сиріт, притулки для дітей із неблагополучних або асоціальних сімей, 
благодійні медичні центри, тому організовуються паломницькі поїздки для надання 
будь-якої допомоги, яку потребує монастир або храм) [9].  

Окрім указаних, до функцій паломництва, на нашу думку, потрібно віднести ще 
навчально-виховну (під час релігійних подорожей віруючі навчаються догматів своєї 
віри, правил поведінки в храмах, монастирях, вивчають молитви та церковний спів, 
учаться правильно читати молитви й виконувати необхідні релігійні обряди та 
ритуали, а також освоюють ази християнської моралі); психолого-комунікаційну (під 
час паломницьких подорожей відбувається процес пошуку друзів-однодумців, 
налагоджується спілкування вірян між собою, а також із монахами й священиками); 
оздоровчо-реабілітаційну (будь-яка паломницька подорож може супроводжуватися 
релігійною молитовною практикою з метою зцілення душі та тіла, а також 
звершенням релігійних таїнств й обрядів для спасіння та оздоровлення людей, 
уключаючи релігійні відправи й участь у церковних таїнствах, наприклад причасті, 
маслосвятті (соборуванні) тощо, які сприяють душевному заспокоєнню та 
виліковуванню від важких недругів, уключаючи обряди вигнання злих духів 
(вичитки), купання у святих джерелах тощо); інформаційно-пізнавальну (часто в 
паломницькі подорожі мандрують із метою ознайомлення з новими територіями та 
їхньою історико-культурною й етнорелігійною практикою, заради поповнення своїх 
знань про інші нації та народи, а також для розширення свого кругозору) тощо.  

Отже, за функціональною спрямованістю можна виділити освітні, навчальні, 
культові, психологічні, оздоровчо-реабілітаційні, пізнавальні та інші паломницькі 
подорожі. За головним мотивом паломництва можна вказати відвідування: храмів, 
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монастирів, мощей святих угодників, чудотворних ікон; могил видатних церковних 
діячів), цілющих джерел; місць життя й діяльності релігійних подвижників; участь у 
богослужіннях; участь у звершеннях таїнств (хрещення, сповідь, причастя, вінчання, 
маслосвяття тощо); участь у релігійних обрядах і церемоніях (хресні ходи, зібрання, 
публічні проповіді тощо); вивчення релігійної спадщини; дослідження сакральної 
архітектури, скульптури, живопису, церковно-ювелірної справи тощо. 

Висновки. Таким чином, духовний сенс паломництва визначається 
характером релігійної свідомості. Паломники, на відміну від релігійних туристів, 
беруть участь у релігійних обрядах і таїнствах, отримують повчання й настанови від 
священиків і ченців, які перебувають у монастирях та храмах, що їх відвідують. 
Паломницькі поїздки можуть відрізнятися різним співвідношенням частки 
безпосередньо паломництва та частки релігійного туризму. Паломництво в 
православ’ї може виконує різноманітні функції: духовно-компенсаційну, 
просвітницько-освітню, навчально-виховну, місіонерську, благодійницьку, психолого-
комунікаційну, оздоровчо-реабілітаційну, інформаційно-пізнавальну та інші функції, 
що потребує подальшого наукового вивчення. 
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Розглянуто сутність геодемографічної системи з позиції суспільної географії. 

Представлено системні властивості геодемографічної системи. Розкрито функції 
геодемографічної системи, у тому числі відтворювальну, соціальну, економічну та 
еволюційну.    

Ключові слова: населення, геодемографічна система, соціогеосистема, властивості 
системи, функції геодемографічної системи. 

 
Sehida K. Y. Geodemographic System: Properties and Functions. The essence of the 

geodemographic system from the perspective of social geography is considered. System 
properties of geodemographic system are presented. The functions of geodemographic system, 
including reproductive, social, economic, evolutionary and other are considered. 

Key words: population, geodemographic system, sociogeosystem, system properties, 
functions of geodemographic system. 

 
Актуальність геодемографічних досліджень зумовлена низкою нагальних 

демографічних проблем. При всій важливості оцінки стану геодемографічних 
процесів, більш важливим є вивчення розвитку населення, вивчення зовнішніх і 
внутрішніх чинників, що їх обумовлюють. Вивчення геодемографічної системи 
зумовлено застосуванням системного та синергетичного підходів, у такому разі 
геодемографічну ситуацію розглядають як певний стан досліджуваної системи. 
Враховуючи теоретико-методологічне надбання суспільно-географічної науки, 
геодемографічну систему доцільно розглядати як функціональну складову 
соціогеосистеми, якій притаманні системні властивості [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9]: 

−  структурність (складається з множини елементів, сукупність 
взаємопов’язаних підсистем та окремих елементів утворює структуру системи), 
елементами геодемографічної системи виступають люди, групи людей, 
територіальні спільності людей (громади) різних рівнів; 

− цілісність (тісний взаємозв’язок між елементами та підсистемами 
забезпечує функціонування системи як єдиного цілого, будь-які зміни призводять до 
змін всіх елементів і підсистем системи) як із боку складових елементів, що ставить 
завдання просторового розмежування системи, так і цілісність із боку існуючих 

                                                 
© Сегіда К. Ю., 2017  



 72 

внутрішніх зв’язків, що обумовлює необхідність вивчення структури геодемографічної 
системи, відносну самостійність системи та її елементів, що засновано на принципі 
неподільності елементів і системи на певному структурному рівні;  

−  ієрархічність та територіальність (розміщення в просторі та наявність 
просторових відносин і зв'язків між структурними елементами,  всі елементи 
системи є ієрархічно упорядкованими, тобто підпорядковані між собою, діляться на 
підсистеми й елементи різного рангу: локальні, регіональні, національні тощо); межі 
геодемографічної системи виділяються на основі спільності елементів, компактності 
їхнього розташування, наявності системоутворюючих зв’язків тощо, тому її межі 
визначаються адміністративно-територіальними кордонами; найбільш виправданим 
є дослідження регіональної геодемографічної системи в межах якої виділяють 
геодемографічні системи низових громад (сіл, селищ, міст) та районів;  

− організованість (рівень її внутрішньої упорядкованості, рівень узгодженості 
взаємоспівдії елементів та підсистем; упорядкованість визначається кількісно як 
величина, обернена до ентропії системи), особливого значення ця властивість 
набуває під час дослідження геодемографічної системи із застосуванням 
синергетичного підходу; 

− еквіпотенційність (кожний елемент системи можна розглядати як окрему 
систему, водночас вся система може розглядатися як неподільне ціле (тобто як 
елемент) або як окрема підсистема системи вищого рівня), геодемографічна 
система є функціональною підсистемою соціогеосистеми; 

− функціональність (функції системи визначають її властивості та параметри як 
цілого), головною функцією геодемографічної системи є відтворювальна, яка забезпечує 
постійне оновлення поколінь, а також соціальна, економічна, еволюційна та інші; 

− взаємопов’язаність (сукупність зв'язків і відношень між складовими 
елементами, які за силою перевищують зв’язки й відношення між елементами 
системи та елементами, що не входять у систему); 

− емерджентність (цілісність складових елементів і підсистем забезпечує 
появу  нових якостей, яких не мали її складові елементи), наприклад особистість – 
сім’я – соціум; 

− автономність (прагнення до більшої внутрішньої упорядкованості,   
відновлення елементів і функцій); 

− стійкість (прагнення до збереження або до такого розвитку структури, що 
забезпечувало б виконання системою генералізованої функції); 

− динамічність (схильність до постійних змін, які можуть бути циклічними, 
відбуватися під впливом сил ззовні та внутрішніх суперечностей її розвитку, що 
мають оборотний характер і не призводять до перебудови структури системи; 
інваріант системи має велике значення, дає змогу ідентифікувати систему 
незалежно від її динамічного стану);  

− еволюційність (зміна у бік удосконалення, підвищення стійкості, або у бік 
занепаду; істотні зміни забезпечують перехід із одного стану в інший – вона 
розвивається, еволюціонує, в результаті еволюції можуть змінюватися функції 
системи та її елементів, структура системи, ієрархія) прикладом може слугувати 
демографічний перехід; 

− керованість (наявність зовнішньої або внутрішньої системи управління) [9].  
Найбільш важливими системоутворюючими зв’язками в геодемографічній 

системі виступають демографічні, які відображають природний та міграційних рух 
населення та статево-вікову структуру населення. Важливим є вивчення зв’язків та 
елементів системи, у тому числі зв’язків між елементами одного ієрархічного рівня 
та зв’язків між об’єктами різних рівнів, а також вивчення відносин з іншими 
системами (в межах системи більш високого рівня), вивчення двосторонніх зв’язків: 
із позиції обумовленості системи зовнішніми чинниками та з позиції впливу 
геодемографічної системи на інші.  
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Рис. 1. Функції геодемографічної системи 

ФУНКЦІЇ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ  

функціонування суспільства й зокрема геодемографічної 
системи є сукупністю різних динамічних форм обміну речовиною, енергією 
та інформацією, які утворюють  тимчасові структури з переважанням того 
чи іншого виду обміну між суспільними та природними системами на всьому 
різноманітті їх ієрархічних структур відповідно до основних законів розвитку 
матеріального світу 

з позиції фізики 

геодемографічна система є технологічною формою 
підтримання балансу біологічної маси в суспільній системі, засобом 
передачі генетичної інформації з покоління в покоління з накопиченням 
випадкових мутацій і відповідними змінами геному людини 

з позиції біології 

геодемографічна система забезпечує неперервне 
поповнення й відтворення трудового ресурсу суспільства, включаючи 
соціалізацію людини з позицій необхідності формування необхідних 
професійних навичок і компетентностей, які дають можливість індивіду 
зайняти відповідне місце у системі суспільного виробництва 

з позиції економіки 

 
геодемографічна система є формою генерації 

(народження нового життя), концентрації, переносу та перетворення 
інформації в процесі соціалізації особистості та її суспільної діяльності, 
спрямованої на нарощування інформаційного ресурсу суспільства 

з позиції теорії 
інформації 

геодемографічна система формує не просто нове 
покоління людей, або майбутній трудовий ресурс, а особистості, що у 
сукупності генерують усе нові й нові форми соціального (суспільного) буття, 
які постійно ускладнюються й, завдяки цьому, створюють прогресуючий 
вплив на соціальне та природне середовище, перетворюючи його 
відповідно до взаємних потреб суспільства й природи 

з позиції соціології 

 
геодемографічна система є головним генератором 
розвитку суспільства у цілому, надаючи новим 

поколінням потенційну можливість нарощування інформаційного ресурсу 
(духовно-моральних цінностей, культури, наукових знань та технологій, 
прогресивних технологій і засобів виробництва, громадської 
компетентності тощо) людства для досягнення все більш високих щаблів 
вдосконалення людських та соціальних якостей. 

філософських 
позицій 
цивілізаційного 
розвитку 
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Крім того, регіональна геодемографічна система є складною системою, 
оскільки деякі її елементи утворюють окремі системи, що представляють собою 
підсистеми; характеризується великим ступенем ймовірнісних характеристик та має 
емерджентні властивості; відкритою системою, про що свідчить наявність 
інтенсивних зв’язків (обміну речовиною, енергією, інформацією) з іншими 
системами. Системний підхід до вивчення обумовлений об’єктивними причинами, 
зокрема складністю її структури та зв’язків і відношень; динамізмом кількісних й 
якісних характеристик окремих складових, характером зміни зв’язків тощо. 
Геодемографічна система регіону є самоорганізованою з одного боку, та  
керованою – з іншого, що є одним із протирічь її розвитку.  

Тож, будову системи визначають елементи, зв’язки (взаємні обмеження 
поведінки елементів, зв’язки між елементами, які зумовлюють властивості системи), 
відношення (відмінності або тотожність елементів, які належать різним ієрархічним 
рівням), структура (упорядкування відношень елементів, або підсистем, що 
забезпечує рівновагу системи, або спосіб її організації, або тип зв’язків), організація 
(встановлення певного порядку відношень між елементами), системоутворюючі 
фактори (ті, що об’єднують елементи, підсистеми в єдине ціле) [2]. 

Однією із характеристик властивостей системи (у тому числі – 
геодемографічної) є втрата або знецінення властивостей системи; зростання 
організованості системи, її ускладнення, розширення функцій (ентропія – 
неентропія). У будь-якій соціальній (суспільній) системі на мікрорівні є носії ентропії, 
як  руйнівного агенту, які не дають суспільству нової інформації (відповідно 
збільшуючи його ентропію), й носії інформації (конструктивної неентропії), які здатні 
створювати новий інформаційний ресурс і зменшують ентропію суспільства. 
Залежноі від їх співвідношення суспільство на макрорівні може розвиватися 
прогресивно або деградувати. З цього стає очевидним, що система відтворення 
населення має надзвичайно важливу функцію – вона повинна забезпечити 
суспільство у майбутньому носіями інформації й максимально обмежити кількість 
носіїв ентропії. Якщо розвинути останню тезу, то можна визначити суттєві 
відмінності у розумінні головних функцій геодемографічної системи з різних поглядів 
(рис. 1). 

Отже, геодемографічну систему доцільно розглядати як функціональну 
складову соціогеосистеми, яка є динамічною та сенсибілізованою до впливу 
зовнішніх і внутрішніх факторів, є такою системою, що  самоорганізується та 
саморозвивається; яку становить населення території з усім комплексом 
демографічних і територіальних структур, поведінкових й інших особливостей та в 
якій відбуваються геодемографічні процеси, забезпечуючи безперервне відтворення 
населення, змінюючи кількісні й якісні характеристики в просторово-часовому 
континуумі; яка виступає основою соціуму і суспільства [6]. Суспільно-географічне 
бачення функцій і завдань геодемографічної системи охоплює всі зазначені аспекти 
й за принципом комплексності дослідження акумулює їх у вигляді основного 
критерію регіонального суспільного розвитку – зростання якості та рівня життя 
населення регіону. 
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Розглянуто особливості протікання сучасних демографічних процесів у Литві. 
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 Литви та 
основні проблеми сучасного демографічного розвитку країни. 

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

 

Lazhnik V. Y. Actual Demographic Situation in Republic of Lithuania.  Features 
running nowadays demographic processing in Lithuania 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 
Lithuania regions and the main problems actual demographic development in the country are 
detected. 

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

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасна демографічна 
ситуація в країнах Балтії характеризується помітним зменшенням чисельності й 
рівня народжуваності населення, значним міграційним його відтоком, що зумовлює 
посилення депопуляційних процесів і процесів старіння націй. Балтійські країни нині 
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переживають важку демографічну кризу через деструктивні демографічні й 
міграційні процеси в останні 25 років, що в перспективі посилить проблему нестачі 
трудових ресурсів. Серед країн Балтії особливо виділяється Литва, де ця криза є 
чітко вираженою через складну ситуацію з низьким природним приростом 
населення й значним його міграційним відтоком. Тому виявлення особливостей 
сучасного демографічного розвитку цієї країни є актуальним науковим питанням у 
контексті демографічного розвитку нашої держави, яка перебуває в такій же 
ситуації, як і Литва.    

Мета цього дослідження – проаналізувати особливості сучасних 
демографічних процесів у Литовській Республіці. Основні завдання публікації: 

– розглянути особливості демографічного розвитку Литви в післявоєнний 
період; 

– виявити характерні риси відтворення населення Литви на сучасному етапі її 
розвитку; 

‒ з’ясувати роль демографічних і міграційних процесів у динаміці населення 
країни; 

–  виявити просторові відмінності у протіканні демографічних процесів у Литві 
тощо.   

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Етногенез литовського народу, як й інших прибалтійських народів, 
проходив у складних умовах, так як райони їхнього проживання неодноразово 
зазнавали агресії німецьких, датських, швецьких і польських феодалів. Розвиток 
капіталістичних відносин у кінці ХІХ ст., індустріалізація й ріст міст охопили 
прибалтійські території, що зумовило посилення процесів концентрації населення в 
містах, ріст його професійної підготовки, становлення виробничої культури. 
Населення Литви сильно постраждало під час Другої світової війни й тільки до   
1959 р. його чисельність досягла довоєнного рівня. Низькі темпи росту населення 
Литви порівняно з іншими республіками колишнього СРСР пояснюються низьким 
рівнем природного приросту корінного населення. При цьому різниця в темпах 
відтворення населення за радянських часів між націями була велика – у литовців 
коефіцієнти відтворення наближалися до середньосоюзних, тоді як у латишів та 
естонців вони були найнижчими серед народів колишнього СРСР [1, с. 112] .  

Динаміка чисельності населення Литви за останні 70 років характеризуються 
значними коливаннями. У післявоєнні роки до кінця 1980-х рр. відбувалося 
збільшення чисельності населення у республіці. Загальний приріст населення в 
країні, а також механічний і природний рух за післявоєнні роки були порівняно 
невеликими. Якщо у 1970 р. чисельність населення становила 3128 тис. осіб, то у  
1989 р. вона збільшилася до 3675 тис. осіб. Історичного максимуму чисельності 
населення (3706 тис. осіб) Литва досягла у 1992 р.  

Після розпаду СРСР і відновлення незалежності Литва, як й інші дві балтійські 
держави, зазнали помітного зменшення чисельності населення через відтік 
російськомовного населення з цих країн і депопуляційні процеси, пов’язані з 
помітним зниженням рівня народжуваності. Починаючи з 1990-х рр., спостерігається 
стійка тенденція до постійного зменшення чисельності населення в усіх балтійських 
країнах. У Литві із 1992 р. до 2011 р. воно зменшилося на 462 тис. осіб (по 24,3 тис. 
осіб у середньому за рік), або на 12,5 % [4]. Найбільше зменшення кількості 
населення зафіксовано протягом 2010 р, коли воно зменшилося на 276,5 тис. осіб           
(-8,3 %). Таке різке зменшення загальної кількості населення, пов’язане зі значним  
міграційним відтоком населення та уточненням поточних статистичних даних про 
наявне населення в результаті проведеного перепису на початку 2011 р. Протягом 
2011–2015 рр. населення Литви зменшувалося в середньому на 27,3 тис. осіб 
щорічно через зниження показників народжуваності й значні обсяги еміграції 
населення. Цей процес продовжувався й у 2016 р., коли чисельність населення 
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зменшилася ще на 32,7 тис. осіб (-1,36 % відносно 2015 р.). Якщо на початок 2014 р. 
населення Литви було найчисельнішим серед країн Балтії й становило 2941 тис. 
осіб, то на 1 січня 2017 р. воно зменшилося до 2849 тис. осіб (табл. 1, рис.1). Проте 
це в 1,4 раза більше, ніж загальна кількість населення у Латвії й у понад 2 рази 
більше, ніж в Естонії. Литва нині за чисельністю населення фактично повернулася 
на рівень 1960-х рр.  

Таблиця 1 
Основні показники демографічного розвитку 

Литовської Республіки в 2004–2016 рр.* 
 

 
 
 

Рік 

Чисель- 
ність 

населен-
ня на 

початок 
року, 

тис. осіб 

Коефіцієнт 
народжу-
ваності 

населення,  
‰ 

Коефі-
цієнт 
смер-
тності, 
насе-

лення, ‰ 

Коефіцієнт 
природ-

ного 
приросту 
населен-

ня, ‰ 

Кількість 
еміг-

рантів, 
осіб 

Кіль-
кість 
іммі-
гран-
тів, 
осіб 

Сальдо 
мігра-

ції,  
осіб 

2004 3399 8,8 12,0 -3,2 37 6915  5553 -32 138 

2005 3355 8,9 12,8 -3,9 57 885 6789 -51 096 

2006 3290 9,2 13,2 -4,0 32 390 7745 -24 545 

2007 3250 9,6 13,5 -3,9 30 383 8609 -21 774 

2008 3213 10,5 13,1 -2,6 25 750 9297 -16 453 

2009 3184 11,0 12,6 -1,6 38 500 6487 -32 013 

2010 3142 10,8 12,8 -2,0 83 157 5213 -77 944 

2011 3053 10,0 13,6 -3,6 53 863 15 685 -38 178 

2012 3004 10,2 13,7 -3,5 41 100 19 843 -21 257 

2013 2972 10,1 14,0 -3,9 38 818 22 011 -16 807 

2014 2941 10,4 13,7 -3,4 36 621 24 294 -12 327 

2015 2921 10,8 14,4 -3,6 44 533 22 130 -22 403 

2016 2889 10,9 14,2 -3,3 50 333 20 162 -30 171 
* Складено за даними Статистичного департаменту Литовської Республіки. 
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Рис. 1. Динаміка загальної чисельності населення  
Литовської Республіки у 2002–2017 рр. (на початок року) 

 
У Литві, як і в інших країнах Балтії, спостерігаються значні просторові 

відмінності в динаміці чисельності населення в розрізі адміністративних одиниць. 
Позитивні зміни в чисельності населення за останні 25 років помітні в 
адміністративних одиницях, де переважає міське населення, що пов’язано з 
міграційним притоком населення з сільської місцевості й незначним природним 
приростом населення. У Литві, за даними переписів населення, з 1989 р. до 2010 р. 
населення збільшилося в самоуправліннях, які розміщені в межах міських 
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агломерацій Вільнюса, Каунаса й Клайпеди. Водночас між переписами 2001 й                
2011 рр. значно зменшилося населення Утенського (на 19 %), Таурагського (на             
18 %) та Шяуляйського (на 17 %) повітів. Особливо помітно зменшилося населення 
міст Вісагінас (на 25 %), Акмяне й Пагегяй (обидва на 22 %) [2].  

Природній приріст населення у Литві у післявоєнний час досяг максимуму в 
післявоєнні роки (1958–1961 рр.) й пізніше став зменшуватися через збільшення 
рівня смертності й зменшення показників народжуваності населення (частково це 
наслідок Другої світової війни). Найвищий рівень народжуваності населення Литви 
зафіксовано в 1950 р. (23,6 ‰), що значно більше, ніж у Латвії та Естонії. Надалі 
народжуваність населення почала зменшуватися, досягнувши найнижчих показників 
у середині 1990-х і на початку 2000-х рр. У Литві у 2004 й 2005 рр. рівень 
народжуваності знизився до 8,9 ‰, проте в наступні роки він дещо зріс. Однак, він не 
дає змоги забезпечити просте відтворення населення в країні. Так, у 2015 р. він 
становив 10,8 ‰ і 10,9 ‰ – у 2016 р. Сумарний коефіцієнт народжуваності населення 
загалом є невисоким, проте в останні роки він незначно зріс. Так, із 2010 до 2016 р. 
він зріс із 1,5 до 1,7 дитини на одну жінку.  

Рівень смертності населення в перші післявоєнні роки у Литві був досить 
високий, проте в наступні десятиріччя він почав помітно зменшуватися, особливо в   
1960–1970-ті рр. (8–11 ‰) через значний ріст загальної чисельності населення в 
республіці. Проте з початку 1980-х рр. він почав повільно збільшуватися й на 
початку 1990-х рр. став перевищувати рівень народжуваності населення. З початку 
2000-х рр. загальний коефіцієнт смертності в країні почав незначно зменшуватися. У  
2004 р. він був найнижчим серед країн Балтії (12,0 ‰), проте надалі погіршувався й 
у 2012 р. збільшився до 13,7 ‰, а в 2015 р. до 14,4 ‰, проте в 2016 р. він незначно 
зменшився до 14,2 ‰ (табл. 1).  

Нині Литва, як й інші країни Балтії, за рівнем смертності населення відноситься 
до країн із порівняно високим загальним коефіцієнтом смертності й входить до 
перших 50 країн світу, які мають найгірші показники цього демографічного процесу. 
Для Литви характерне помітне зменшення рівня дитячої смертності, особливо 
останнім часом (із 2008 р. він стабілізувався нижче 5 ‰).  

Перевищення рівня смертності населення над народжуваністю в останні                     
30 років зумовлює депопуляцію населення в Литві. Найвищий природний приріст 
населення за післявоєнний час припадав на 1960–1970-ті рр., проте надалі він 
почав зменшуватися й з початку 1990-х рр. став від’ємним. У Литві в останні два 
десятиріччя коефіцієнт природного приросту був нестабільним і коливався, 
досягнувши мінімуму в 2006 р. (-4,0 ‰). Надалі він почав покращуватися, 
досягнувши -1,6 ‰ у 2009 р. (рис. 2). У наступні роки він погіршився до -3,9 ‰ у   
2013 р., що відповідає рівню 1995 і 2005 рр. У 2014–2016 рр. коефіцієнт природного 
приросту незначно покращився й у 2016 р. становив -3,3 ‰ (табл. 1, рис. 2). 
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Рис. 2. Коефіцієнт природного приросту населення 
Литовської Республіки в 1980–2016 рр. 

 



 79  

За показниками природного приросту населення Литва, як й Латвія й Естонія, 
відноситься до найнеблагополучніших країн світу, що засвідчує наявність у країні 
депопуляційних процесів, зменшення чисельності населення й трудових ресурсів, а 
також потребу проведення стимулюючої демографічної політики, спрямованої на 
подолання негативних тенденцій у їхньому демографічному розвитку. Так, за даними 
CIA World Factbook (Всесвітня книга фактів ЦРУ США), станом на 2014 р. Литва 
перебувала за коефіцієнтом природного приросту населення на 211-му місці у світі (з 
224), однак у результаті погіршення демографічної ситуації в 2016 р. вона опинилася 
вже на 224-му місці (з 226), випередивши лише Болгарію й Сербію [3].  

Для республіки характерна досить висока частка осіб старших вікових груп у 
віковій структурі населення. У Литві літніх жінок майже у 2 рази більше, ніж 
чоловіків. У статево-віковій піраміді населення країни помітне звуження в групах 
населення віком 5–20 років, 30–50 років і 65–75 років. У молодшій віковій групі це 
пов’язано з низьким рівнем народжуваності населення в кінці 1990-х і на початку 
2000-х рр. У групі працездатного населення зменшення населення пов’язане зі 
зменшенням рівня народжуваності у 1970–1980-х рр., а в групі населення віком      
65–75 років – наслідками Другої світової війни [1, с. 120]. 

У статево-віковій структурі населення усіх країн Балтії проявляється чітка 
тенденція до зменшення частки осіб молодого віку та збільшення частки осіб 
похилого віку. Це зумовлює зростання демографічного навантаження на 
працездатне населення, частка якого має тенденцію до зменшення, й свідчить про 
старіння литовської нації через зниження рівня народжуваності населення й велике 
негативне міграційне сальдо. Тому в країні гостро стоїть проблема відтворення 
населення й забезпечення в майбутньому потреб господарства у трудових 
ресурсах. У Литві, як і в інших двох країнах Балтії, негативна тенденція до старіння 
нації чітко простежується під час порівняння основних вікових груп населення за 
декілька десятиріч. Так, частка осіб молодого віку до 15 років зменшилася з 28,5 % у 
1959 р. до 16,2 % у 2011 р. Водночас частка осіб віком 60 років і старше зросла з 
14,8 % до 20,1 % у 2011 р. [6, c. 43]. У Литві з 2003 р. чисельність жителів, які мають 
60 років і більше, почала перевищувати кількість дітей і підлітків. Нині ця різниця 
постійно зростає й такі негативні зміни вікової структури населення можуть привести 
в майбутньому до серйозних соціально-економічних наслідків. Так, у 2014 р. частка 
осіб віком до 15 років у Литві становила уже 14,8 %, а осіб 65 років і старше – 18,4 % 
[7, с. 11]. Якщо у 2004 р. на 100 дітей припадало 88 осіб літнього віку, то в 2014 р. це 
співвідношення збільшилося до 126 осіб (132 особи в селах і 123 особи в містах). 

Частка жінок у Литві є вищою, ніж чоловіків. У 2014 р. вона становила 53,9 %. 
За даними Євростату, в Литві співвідношення між чоловічим і жіночим населенням 
дещо краще, ніж в Естонії, проте гірше, ніж у Латвії, оскільки на 100 чоловіків 
припадає 117 жінок,тоді як у Латвії – 118 й в Естонії – 114 жінок. Така ситуація у 
статевій структурі населення країни зумовлена диспропорціями, які склалися 
особливо у старших вікових групах через наслідки Другої світової війни. 
Переважання чоловічого населення над жіночим властиве для молодого населення 
віком до 30 років через більший рівень народжуваності хлопчиків в останні 
десятиріччя. В регіональному розрізі в усіх повітах і самоуправліннях Литви жіноче 
населення переважає чоловіче, окрім Кайшядорського районного управління в 
Каунаському повіті у 2016 р., де на 1000 чоловіків припадало 964 жінок. Водночас у 
Друскінінкайському самоуправлінні й Каунаському міському самоуправлінні на    
1000 чоловіків припадало 1282 жінок, що є найбільшим показником у республіці 
серед усіх адміністративно-територіальних одиниць найвищого й проміжного 
таксономічного рангу.    

Для Литви властивий досить високий рівень очікуваної тривалості життя 
населення. Так, у 2013 р. середня тривалість життя чоловіків становила 68,5 років, а 
жінок – 79,4 років (усього населення – 74 роки). Ці показники  є дещо меншими, ніж у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CIA_World_Factbook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A6%D0%A0%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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середньому в ЄС-28 (77,5 років і 83,1 років, відповідно у чоловіків і жінок) [7, c. 72–73]. 
У 2014 р., за даними Євростату, очікувана тривалість життя жінок у Литві становила 
80,1 років. 

Значний вплив на демографічну ситуацію в Литві, як і в інших країнах Балтії,  
мають міграційні процеси. Якщо у 1950–1980-ті рр. в міграційних процесах 
домінував притік населення з колишніх республік СРСР, особливо російськомовного 
населення, то після розпаду СРСР і відновлення незалежності країн у них почала 
домінувати еміграція населення. Тому з 1989 р. міграція з країн Балтії 
характеризується негативним сальдо міграційного обміну. У перші роки після 
відновлення незалежності політична еліта Литви намагалася викликати масову 
еміграцію, передусім у Росію. Тому в 1990-ті роки спостерігався помітний ріст частки 
росіян серед вимушених мігрантів. За 1989–1995 рр. Литва втратила 12,4 % свого 
російського населення, Росіяни, які виїхали з Литви, поселилися переважно в 
прикордонних областях Росії, у Центральному й Центрально-Чорноземному 
районах (найбільше у Воронезькій області). Водночас міграційний притік іммігрантів 
був значно обмежений через низькі імміграційні квоти та інші обмеження на в’їзд 
нетитульного населення.  

Переважання виїзду над в’їздом зумовлено етнократичною політикою держав 
Балтії, особливо Латвії й Естонії. У Литві етнократична політика була менш 
вираженою й менш жорсткішою, ніж у сусідніх балтійських державах. Про це 
наглядно свідчать тенденції у змінах етнічного складу міграційних потоків і 
зменшення загальної чисельності населення трьох республік. Негативна міграційна 
ситуація в Литві на початку ХХІ ст. продовжувала значно впливати на зменшення 
чисельності населення. Після вступу балтійських країн в ЄС міграційний відтік 
населення збільшився. Міграційна ситуація у Литві характеризувалася значно 
меншим відтоком населення, ніж в Латвії та Естонії. Після відновлення незалежності 
протягом 1990–2010 рр. із Литви емігрувало загалом 314,4 тис. осіб, а прибуло в 
країну 116,4 тис. осіб [4]. На початку 1990-х рр. у міграційних процесах переважно 
брали участь громадяни колишніх республік СРСР. Більше половини з них виїхало в 
Росію, чимало – в Білорусь й Україну. Тоді ж іммігрувало в Литву 6,6 тис. осіб, 
переважно з республік колишнього СРСР. Серед приїжджих із інших країн тоді 
домінували громадяни Литви, які раніше виїхали на роботу в західні країни. В кінці 
1990-х рр. обсяги міграційних потоків дещо зменшилися [1, c. 123]. 

У першому десятиріччі ХХІ ст. міграційний рух населення Литви змінився як за 
кількістю учасників, так і за напрямками міграційних потоків. Щорічно з 2002 р. 
еміграція при майже однакових невеликих обсягах імміграційного притоку 
збільшувалася, особливо після вступу Литви в ЄС (табл. 1). Різке збільшення 
негативного міграційного сальдо в 2010 р. пов’язано з різким збільшенням обсягів 
еміграції з Литви в період світової економічної кризи, що відбилася на соціально-
економічному розвитку країни. В наступні роки ситуація дещо покращилася й у      
2014 р. коефіцієнт міграційного cальдо населення становив -4,2 ‰, що в 6 разів 
менше, ніж у 2010 р., коли він становив -25,2 ‰. Проте в два наступні роки 
міграційна ситуація знову погіршилася. Так, у 2016 р. з Литви виїхало за кордон        
50,3 тис. осіб, а прибуло 20,2 тис. осіб (табл. 1). Міграційне сальдо хоча й 
зменшилося з -77,9 тис. осіб у 2010 р. до -12,3 тис. осіб у 2014 р., проте в 2015 й 
2016 рр. воно збільшилося, відповідно, до -22,4 і -30,2 тис. осіб. Таким чином, 
міграційна ситуація мала позитивну тенденцію з 2011 р. до 2014 р. й була 
зумовлена помітним скороченням обсягів еміграції й збільшенням притоку 
іммігрантів, в якому вагому частку займали громадяни Литви, які раніше виїхали на 
заробітки в країни ЄС. Проте в 2015–2016 рр. відбулося значне збільшення обсягів 
еміграції литовців за кордон (коефіцієнт міграційного сальдо у 2016 р. покращився 
до -10,5 ‰). Основні еміграційні потоки з Литви нині спрямовані в країни Західної 
Європи (Великобританія, Ірландія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Швеція та ін.) й 
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США. Половина емігрантів – молоді люди у віці від 20 до 29 років. В структурі 
еміграційного відтоку домінують литовці (близько 80 %), далі йдуть росіяни, українці 
й білоруси. В імміграційному притоці також домінують литовці (14,2 тис. осіб у          
2016 р.), які повертаються з трудової еміграції, а також українці (у 2016 р. – 1,6 тис. 
осіб) й білоруси та іммігранти з країн ЄС і США, хоча частка іммігрантів із Росії й 
Білорусі вища, ніж частка емігрантів у ці країни. 

В регіональному аспекті найбільші обсяги еміграційного відтоку в останні роки 
припадали на Вільнюський повіт (12,2 тис. емігрантів у 2016 р., у т. ч. безпосередньо 
зі столиці виїхало за кордон 8,9 тис. осіб)), Каунаський (9,9 тис., у т. ч. 5,3 тис. із 
міста Каунаса), Клайпедський (6,5 тис.), Паневежиський (3,7 тис.), Шяуляйський           
(5,7 тис.), Тельшяйський (2,7 тис.), Алітуський  (2,6 тис.), Утенський ( 2,3 тис.) і 
Таурагський (1,7 тис. осіб) повіти [5]. Найбільші потоки іммігрантів у 2016 р. були 
спрямовані у Вільнюський повіт (6,8 тис. іммігрантів, у т. ч. у Вільнюс – 5,3 тис. осіб), 
Каунаський (3,9 тис.), Клайпедський (2,5 тис.) та Шяуляйський (2,6 тис.) повіти. 
Протягом 2012–2016 рр. в усіх 10 повітах і 60 самоуправліннях районів і міст Литви 
фіксувалися негативні сальдо зовнішньої міграції. Негативне зовнішнє міграційне 
сальдо у 2016 р. тільки в чотирьох містах (Вільнюс, Каунас, Клайпеда й Нерінга) 
було компенсоване за рахунок потоків внутрішньої міграції з інших міст і сіл Литви. 
Обсяги внутрішньої міграції населення Литви порівняно невеликі. Так, за даними 
Статистичного департаменту Литви, у 2016 р. із сільської місцевості переїхало в 
інше місце проживання 26,8 тис. осіб, а з міської – 17,1 тис. осіб, причому у міста з 
сіл переїхало 20,4 тис. осіб.       

Висновки. Отже, сучасна демографічна ситуація залишається однією з 
нагальних проблем розвитку Литви. Через значні демографічні «втрати» країна 
змушена проводити виважену демографічну політику, спрямовану на збільшення 
темпів природного приросту населення за рахунок збільшення рівня народжуваності 
й зменшення рівня смертності населення, збільшення тривалості життя, надання 
допомоги багатодітним сім’ям, стримування міграційного відтоку населення, 
підтримки молодих сімей, покращення репродуктивного здоров’я жінок тощо. Для 
покращення існуючої демографічної ситуації в країні розробляються спеціальні 
програми для повернення співвітчизників, які покинули свою країну. Проте до 
сьогодні на урядовому рівні не розроблено концепцію демографічного розвитку 
країни на перспективу, де повинні бути сформульовані довгострокові цілі й завдання 
демографічного розвитку, визначені пріоритети тощо, оскільки Литва підійшла до 
порогу демографічної катастрофи. Країна змушена найближчим часом прийняти 
низку заходів для стабілізації чисельності населення та формування передумов для 
наступного демографічного росту. 
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Тема дослідження міграційних процесів у Німеччині є надзвичайно актуальною, 

оскільки потоки нелегальних мігрантів, які перетинають територію європейського 
континенту в пошуках кращої долі, щорічно зростають. 

Метою та завданням дослідження є насамперед з’ясування причин та наслідків 
міграційних процесів у Федеративній Республіці Німеччина та 
проаналізувати контроль над цими процесами з боку держави. 

В умовах глобалізації та мультикультуралізму на сучасному етапі 
спостерігається значне збільшення міграційних потоків на території Європи. Перед 
Європейським Союзом постають нелегкі виклики, вирішувати які необхідно 
якнайшвидше з метою збереження власних кордонів та безпеки своїх громадян. За 
останнє десятиліття спостерігається значне збільшення потоку мігрантів як 
легальних, так і нелегальних. Суттєве значення має значне збільшення притоку 
мігрантів, передусім із країн Африки та Близького Сходу. Конфлікт у Сирії й надалі 
залишається найбільшим двигуном міграції. Однак невпинне насильство в 
Афганістані та Еритреї, бідність у Косово штовхають людей до пошуків кращої долі 
за кордоном. Конфлікт, що спалахнув у 2014 р. в Південно-Східній Україні став 
також причиною зростання кількості мігрантів, які звернулися за наданням притулку 
в Німеччині. Серед мігрантів завжди присутня значна частина громадян України та 
інших країн СНД [5, с. 43]. 

Згідно з даними УВКБ ООН, найпопулярнішою країною призначення для 
більшості переселенців залишається Німеччина. Імміграція в Німеччину приваблює 
людей із багатьох причин, а саме: 

– Німеччина є економічно-розвинутою державою; 
– у країні відносно гнучка система оподаткування, досить проста процедура 

реєстрації підприємств; 
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– Німеччина надає можливість отримати безкоштовну вищу освіту. 
Наслідки імміграції до Німеччини є неоднозначними. З однієї сторони, вона 

допомагає вирішити проблему старіння населення, імміграція позитивно 
відображається на ринку праці та в системах соціального забезпечення. 
Загальновідомо, що взаємозв’язок між імміграцією та ситуацією на ринку праці 
доводить, що міграційні потоки насамперед орієнтуються на економічне піднесення, 
тобто в ті місця, де рівень безробіття нижчий, і, більше того, у багатьох випадках 
мігранти самі створюють для себе робочі місця в країні, тим самим позитивно 
впливаючи на економіку загалом. З іншої сторони, Німеччина отримує додаткову 
конкуренцію на ринку, що призведе до зростання безробіття у майбутньому, та 
також додаткову соціальну напруженість у суспільстві через виникнення конфліктів 
на національному, релігійному ґрунті, а також зростання злочинності [1, с. 222]. 

Держава розробляє правові норми, відповідно до яких, дає дозвіл на в’їзд та 
слідкує за строками виїзду мігрантів. Основними завданнями державної міграційної 
політики є такі: захист державою прав та інтересів мігрантів, розвиток системи 
імміграційного контролю, регулювання міграційних процесів з урахуванням 
соціального, економічного, екологічного розвитку країни та регіону, створення умов 
для прийому та розміщення мігрантів [2].     

Міграційна криза, яка охопила Європу, показала непідготовленість 
європейських держав здолати нескінченні потоки біженців. Статус біженця, 
відповідно до статті 16 Конституції Німеччини й статус біженця за Женевською 
конвенцією про біженців, надається тим, хто піддавався «політичним 
переслідуванням». Окрім того, особа може претендувати на отримання 
«гуманітарного притулку» на підставі Європейської конвенції про права людини. У 
цьому випадку загроза може бути пов’язана не з політикою держави, за якої особа 
піддавалася переслідуванню, а з порушеннями прав людини. Статус біженця може 
бути наданий особі, яка добивається притулку, після проходження процедури 
розгляду клопотання. На той час, поки йде розгляд клопотання про надання 
відповідного статусу, особа отримує житло та соціальну підтримку [3]. Ситуація з 
біженцями у Німеччині теж із великими зусиллями знаходить якийсь контроль. Все-
ж-таки проблема прийому та розміщення біженців була б куди більш менш гострою 
для влади ФРН, якби притулок тут просили лише ті, хто й справді підпадає на 
Батьківщині під політичні репресії або рятує своє життя, якому погрожують, 
наприклад воєнні дії. Але в загальному потоці присутні біженці з безпечних країн, де 
їм не загрожують ні політичні переслідування, ні воєнні дії. Якщо мігрант своєю 
діяльністю загрожує вільному демократичному правопорядку в Німеччині, або бере 
участь у насильницьких діях, переслідуючи політичні цілі, або публічно закликає до 
застосування насильства, або погрожує застосувати насильство, він підлягає так 
званої регулярної висилки з країни перебування [4]. 

Отже, урядові ФРН потрібно створити такі умови, які задовольнять як 
внутрішнє, так і зовнішнє становище держави, а також забезпечить спокій та 
безпеку громадянам країни. Необхідно найбільше уваги приділити чіткому 
розмежуванню мігрантів на тих, хто їде дійсно з пошуком притулку, які й справді 
потребують захисту від переслідувань та обмежень власних прав та свобод на своїй 
Батьківщині, від тих, хто щонайменше викликає сумнів у поясненні мети зміни місця 
свого проживання.  
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Migration policy is an «accepted level of management ideas and conceptually 

unified means by which the first state and its public institutions, following guidelines 
defined that meet the specific historical conditions of the country, the objectives involve 
adequate as this, so and the next stage of development of society» according to              
L. Rybakovsky. 

Glossary of justice and home affairs of European Commission defines migration 
policy as one that includes regulations and procedures for dealing with people who wish 
to enter the territory under the jurisdiction of a state. 
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Often in the scientific literature migration policy is divided into the following three 
components: 

– immigration policy relating to the provision of a particular categories of persons the 
right to stay in this state, control of illegal immigration, social security, immigration, and its 
main task is to create an effective system of regulation of migration flows and determining 
the position of migrants; 

– integration policy sees its main task to ensure the conditions for successful 
inclusion of migrants into the life of the community; 

– naturalization policy is aimed at creating the conditions and procedures for 
granting citizenship to migrants [1]. 

For more than a century, Poland has been one of the largest sending areas in 
Central and Eastern Europe and a vast reservoir of labor for many countries in Western 
Europe and North America. Poland's geographical and political location predestined it to 
struggle amidst the interplay between the West and the East, in both historical and 
cultural perspectives as well as economic and social contexts. 

In the second half of the 1990s, researchers predicted that Poland would gradually 
shift from being a major migrant-sending country to a country of transit migration and net 
immigration. 

But the country's accession to the European Union in May 2004, coupled with 
unrestricted entry to EU Member States the United Kingdom and Ireland, caused one of 
the biggest emigration flows in Poland's postwar history, and the country became one of 
the largest exporters of labor within the enlarged European Union. In addition to a 
decreasing birth rate, migration accounted for a real reduction in Poland's population over 
the past decade. 

Immigrants from outside the European Union generally do not view Poland as an 
attractive destination because the Polish economy did not need large numbers of new 
workers until its own people began leaving. 

In fact, many migrants from Eastern Europe and Asia still consider Poland a transit 
country or a gateway to the West, usually crossing the eastern Polish border from 
Ukraine or Belarus. Moreover, the government has made immigration to Poland difficult, 
largely to meet the requirements for EU accession and for the Schengen zone, an area of 
free movement within the European Union. 

However, Poland is the only member of the European Union that has not fallen into 
a recession and that has continued to grow economically. According to the Polish Ministry 
of Economy, Poland weathered the economic storm because of relatively high domestic 
demand and because foreign trade makes up a small share of Poland's GDP [3]. 

As Europe struggles to receive and integrate the massive influx of asylum seekers 
and migrants that began in mid-2015, the continent seems to once again be divided 
between East and West. The countries of East Central Europe argued vehemently 
against plans to relocate asylum seekers across the European Union (EU) – a proposal 
that was backed by Germany and other Western European countries. In September 
2015, the Visegrád Group released a joint statement saying «any proposal leading to 
introduction of mandatory and permanent quota for solidarity measures would be 
unacceptable». 

After weeks of railing against a proposed EU quota plan that would have seen                
7 000 asylum seekers resettled in Poland of the 160 000 allocated across the European 
Union, the country’s government, led by Civic Platform Prime Minister Ewa Kopacz, voted 
in September 2015 to accept it. In caving to European pressure, Poland was criticized by 
its fellow Visegrád Group members, who together with Romania all voted against the 
plan. Poland’s alignment with the European consensus did not last long, however. In the 
October 2015 parliamentary election, the right-wing Law and Justice Party won the 
majority of seats, and official rhetoric took on a harsher tone under the new government. 
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After the March 2016 terrorist attacks in Brussels, Prime Minister Beata Szydło 
announced that Poland would not accept any refugees under the plan. 

This rightward shift is particularly momentous because Poland sees itself as the 
leader of East Central Europe, and now seems to be turning away from the «Weimar 
Triangle» and back towards the Visegrád Group. The change in the country’s political 
alignments furthers the region’s tendency to close borders and refuse to accept refugees, 
a trend that threatens European solidarity in this area. 

It is critical, therefore, to understand the factors behind the policy changes and 
harsh reaction to refugees seen in Poland and other East Central European countries. 
The week before the EU quota plan vote, thousands of Poles marched in cities across the 
country chanting «Today refugees, tomorrow terrorists!» and «Poland, free of Islam!» 
Many observers have portrayed this Islamophobia, demonstrated at far-right protests and 
in online forums, as an «Eastern European» problem. Yet while the media have tended to 
ascribe these antimigrant attitudes to either racism or economic concerns, the picture is 
much more nuanced. The calculations behind the Polish political rhetoric that has stoked 
increasingly harsh, and at times xenophobic, public opinion are part of a much larger 
European trend of anti-EU and anti-immigration sentiment [2]. 

When asked specifically about Muslims, the Polish response was not always as 
welcoming. In the 2014 European Social Survey, 34,3 percent of Poles said that no 
Muslims should be allowed to come to Poland. This level of Islamophobia stands in stark 
contrast to the relatively tolerant views on diversity and may stem from the historically 
strong religious component of Poland’s national identity. The Muslim community in 
Poland numbers only about 20 000 to 40 000 (0,1 percent of the population), and the 
Polish nation has historically been defined by its strong Catholic majority [4]. 

However, the issue of immigration should not solely be defined through religion. 
Slightly more than 43 percent of Poles voiced the belief that immigrants took more jobs 
than they created, a much higher proportion than German or Swedish respondents. 
Though Poland has a low birth rate, the country has not constructed a narrative similar to 
the one seen in Germany, where immigration is viewed as a remedy for demographic 
decline and a driver of continued economic growth. Poles may also be unsympathetic to 
the cause of EU burden-sharing as their economy lags far behind those of Western 
Europe – in 2016, Poland’s GDP per capita stood at 68 percent of the EU average. 

Turning to the migration and asylum crisis that began in earnest in mid-2015 and the 
Polish aversion to accepting a share of humanitarian arrivals, an evolution in Polish 
attitudes can be discerned. An analysis of data collected by the Polish Public Opinion 
Research Center in 2015 and early 2016 provides two immediate conclusions. First, 
Poles are much less accepting of refugees from the Middle East and Africa than those 
from Ukraine. In April 2016, just 25 percent of Poles thought that the country should take 
refugees from the Middle East and Africa, while 60 percent were prepared to accept 
Ukrainians. 

Additionally, public attitudes in Poland towards Ukrainian refugees have remained 
much more consistent. In September 2015, the month in which policymakers voted on the 
EU quota plan, Polish acceptance of Middle Eastern refugees peaked at 46 percent. 
While this support decreased slightly in October, a large drop was seen in the polling data 
two months later: from 43 percent to 30 percent in December. This intermediate period is 
clearly significant and included two notable events: the Polish parliamentary elections on 
October 25 and the Paris terror attacks on November 13 [5]. 

Other polling provides a deeper understanding of what guides this increase in anti-
immigration sentiment. In a survey conducted in September 2015, 44 percent of those 
opposed to accepting refugees cited a lack of resources and Poland’s weakened 
economic situation, and 41 percent offered reasons related to security and other fears 
about the consequences of immigration. Some observers have also cited the religious 
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element of Poland’s national identity to explain the rising aversion to accepting North 
African and Middle Eastern refugees.  

This breakdown shows that no one driving factor dominates antimigrant discourse in 
Poland. Especially striking is the percentage of posts that blame refugees for disease 
epidemics. The claim is not entirely inaccurate; a measles outbreak in Germany in 
February 2015 was linked to unvaccinated refugees.  

This episode demonstrates the sway politicians’ statements hold over public 
perceptions of the refugee and migration crisis. As the number of arrivals increased and 
tensions escalated across Europe, Poland was locked in a domestic political battle 
between the ruling pro-European Civic Platform Party and the nationalist Law and Justice 
Party. Law and Justice’s populist, anti-establishment message linked many of the 
common elements of public anxiety described above together, including the failures of the 
free market consensus, EU overreach, and uncertainty about government management 
of the crisis. 

Therefore, many different concerns – such as security, Catholic identity, and 
European economic disparities – guide the Polish public’s declining support for refugees, 
particularly those from the Middle East and Africa. For policymakers, civil-society groups, 
and other stakeholders who seek to restore public support for immigration, it is crucial to 
recognize that the driving forces behind anti-immigrant sentiment in Poland – while 
influenced by the country’s history with migration and other domestic factors – are hardly 
unique. The amalgamation of anti-EU sentiment, economic concerns, and pandering to 
the majority identity has been seen across the European continent, most recently in the 
May 2016 near-success of the Freedom Party of Austria, whose candidate would have 
been the first far-right head of state elected in postwar Europe. 

So, this is not a «Polish» or «Eastern European» problem, but a European one. 
Consequently, more work must be done to promote intercultural dialogue between 
Muslims and other members of the communities in which they live.  
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Досліджується негативний вплив спортивних мегаподій на урбаністичний простір міст-

господарів. Констатовано наявність економічних і соціальних наслідків, які проявляються не 
тільки в покращенні бренду країни й  міста, а й спричиняють примусову зміну способу життя 
локальних спільнот. Руйнування середовища проживання, порушення прав людей, 
фінансові борги та економічні кризи є іншою стороною олімпіад, яка повинна братися до 
уваги наступними країнами та містами-організаторами. 

Ключові слова: мегаподії, руйнування міського простору, ревіталізація, 
джентрифікація, нетрі. 

 
Gluhaniuk B. V. The Impact of International Sports Mega-events on the Destruction of 

Traditional Urban Space. The paper studies the negative impact of sport mega-events at the 
urban space of the host cities. There are a number of the economic and social consequences, 
manifested not only in improving the brand of the country and the city, but also caused the forced 
change of lifestyle of local communities. Habitat destruction, human rights violations, financial 
debt and economic crisis are another sides of mega-events which must be taken into account by 
the following cities-organizers. 
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Актуальність дослідження. Олімпійські ігри, що зародилися в Стародавній 

Греції, після довгої перерви знову стали проводитися в кінці XIX ст. Перша сучасна 
Олімпіада пройшла в 1896 р. в Греції, і з тих пір Ігри прийняли вже 19 країн. У погоні 
за іміджем на будівництво олімпійських об'єктів витрачаються величезні гроші, 
проте часто, незважаючи на обіцянки подальшого використання, вони залишаються 
нікому не потрібними [8]. 

Мета цієї статті – критично розглянути вплив мегаподій, зокрема спортивних, 
на розвиток міст.  

Основне завдання – визначити негативні аспекти трансформації міського 
середовища внаслідок підготовки й проведення мегаподій.  

Результати дослідження. Далеко не для всіх міст проведення таких заходів 
має одинакові наслідки. Олімпіади й чемпіонати світу, ЕКСПО, всесвітні виставки, 
великі музичні, театральні фестивалі та інші зібрання людей – відносяться до 
мегаподій. Мегаподія ‒ це шанс інакше поглянути на розвиток міста, але з прицілом 
на довгий термін, думаючи про те, що буде після, про орієнтири й можливості для 
стійкого розвитку.   

Головна риса Олімпіад у всьому світі сьогодні й основний тренд, що 
формується – тривале життя олімпійських об'єктів. Це не історія будівництва 
інфраструктури для мега-події у сфері спорту, а й історія про розвиток міст і 
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просторів, про їх нове життя й про те, як вони будуть жити вже після Олімпіади. 
Скепсис викликає якість будівництва, методи, що використовувалися для викупу 
землі, й ‒ найголовніше ‒ те, що після Олімпіади місто може не впоратись із 
великою кількістю змін у ньому, як просторових, так і соціальних. Уразливість міст 
перед обличчям мегапроектів є загальним об’єктом урбаністичної критики. Саме 
тому багато країн зовсім не хочуть приймати у себе спортивні змагання [2]. В 
останньому десятилітті можна спостерігати переміщення організації мегаподій від 
країн першого світу, в яких вони, зокрема Олімпіади, історично почалися, в країни 
другого й третього світів (Китай, ПАР) [9].  

Теоретично нові споруди й інфраструктурні об'єкти можуть зробити великий 
внесок у міську економіку. Завдяки новим лініям метро можна забудувати нові 
райони, так з'являться робочі місця на будівництві, а потім у нових офісах і торгових 
закладах. На нових стадіонах будуть проходити матчі та концерти, а поруч 
з'являться магазини та ресторани. Однак, на практиці таке трапляється рідко [4]. 
Адже, у багатьох випадках значні кошти йдуть на будівництво «білих слонів», тобто 
дорогих спортивних та інших об'єктів, що неефективно або недостатньо 
використовуються після проведення заходів. Найчастіше такі об'єкти в поспіху 
плануються лише з урахуванням хвилі відвідувань. Типовий приклад – вісім 
грандіозних спортивних споруд в Імеретинській бухті в Сочі, відірваних від міського 
життя, які не мають ніякої додаткової соціальної користі або функціонування для 
потреб міста. Олімпійський Парк у Хоумбуш Бей у Сіднеї довгий час після Олімпіади 
в 2000 р. називали Парком Юрського періоду до тих пір, поки там не почали 
масштабну багатофункціональну ревіталізацію в 2005 р. Також Олімпійський стадіон 
у Монреалі, кінцева вартість якого в 7 разів перевищила запланований кошторис [5].  

Барселону часто наводять як приклад, коли говорять, що мегаподія може 
змінити місто на краще, але рідко говорять, що обійшлося це в 4 рази дорожче, ніж 
було заплановано. Цей приклад показує, як промислове місто перетворюється в 
місто туристичне, набуває абсолютно нового рівня економічного розвитку й 
з'являється на карті в новій якості завдяки тому, що передусім робить ставку на 
туризм . Адже не самі об'єкти приносять прибуток, а та інфраструктура й ті 
вкладення, які були зроблені в зв'язку з Олімпіадою й визначили розвиток міста, 
змінили напрям цього розвитку на довгі роки вперед [9]. Барселона – місто, яке не 
просто виграло від Олімпіади, але змогло зробити цю подію ключовим елементом 
своєї ідентичності. У Валенсії, яка географічно й історично близька до Каталонії, до 
сих пір кажуть, що без Олімпіади-1992 у Барселоні позиції каталонських 
сепаратистів не були б сьогодні настільки сильні [10].  

Антипод цьому – Афіни, які є прикладом того, що може статися з Олімпійським 
спадщиною, якщо не займатися нею зовсім. На сьогодні 80 % інфраструктури 
афінського парку не використовується, частина об'єктів розграбовані [9]. Із                        
26 об'єктів, побудованих до Олімпіади-2004, нині використовуються тільки чотири, 
решта перебувають у неналежному стані, й місто не здатне їх утримувати [7]. 
Минуло достатньо часу, перш ніж було вирішено місця проживання спортсменів 
перетворити в апартаменти й квартири та почати їх продавати, тобто вони просто 
стояли опечатані й не використовувалися. Це завдало великої шкоди економіці 
міста, економіці країни, з'єдналося з прийдешньою кризою. До сьогодні, говорячи 
про соціальний ефект, багато в Греції вважають, що ця Олімпіада була початком тієї 
кризи, яка потім наступила в країні. Якщо в Барселоні цей захід став каталізатором 
радикальної зміни призначення міста, то для Афін це більше економічний провал і 
соціальний ефект [9]. 

Проведення Літніх Олімпійських ігор 2016 р. в Ріо-де-Жанейро ЗМІ 
висвітлювали заголовками: «Заради Олімпіади з нетрів Ріо виселили десятки тисяч 
людей», «Інший бік Олімпіади. 5 історій від жителів Ріо, чиї будинки зруйнували 
через Ігри», «Жителі Ріо не хочуть переселятися заради олімпіади» і т. д.  Процес 
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виселення місцевих жителів показує руйнівний вплив нової забудови на 
середовище проживання тисяч людей. Із цією проблемо стикалася велика кількість 
міст-організаторів ігор.  

Згідно з доповіддю міжнародної організації COHRE (Centre on Housing Rights 
and Evictions), напередодні всіх останніх Олімпіад (у Лондоні, Сеулі, Барселоні, 
Атланті, Афінах і Пекіні) проходили масові виселення сквотерів і руйнування старих 
кварталів. Перед проведенням Олімпійських ігор в Пекіні й Сеулі 
«облагороджування» території призвело до того, що близько трьохсот тисяч жителів 
опинилися без даху над головою. У Делі напередодні «Ігор Співдружності» 
насильницьким виселенням піддалися сквотери з поселень біля річки Ямуна, яка 
повинна була перетворитися в туристичну вулицю з магазинами та ресторанами. 
Десятки тисяч сімей були виселені [1].  

На думку професора Університету Вітватерсранда й провідного експерта ПАР 
з питань неформальних поселень Марі Хухцермайер, дискурс знищення та 
викорінення неформальних поселень, іменованих відповідно до офіційного 
лексиконом ООН «нетрями», до середини 2000-х рр. витіснив популістські гасла й 
наміри Африканського національного конгресу забезпечити всіх жителів ПАР 
доступним і гідним житлом у найближчому майбутньому. Цим змінам в підходах 
сприяла низка міжнародних подій: оголошення однією із Цілей розвитку тисячоліття 
ООН позбутися від нетрів до 2015 р. й вибір ПАР як країни-господині чемпіонату 
світу з футболу 2010 р. У 2004 р., коли ПАР тільки проголосили країною проведення 
чемпіонату, міністр житлової політики оголосила про намір влади позбавити всі 
мегаполіси ПАР від нетрів до 2010 р. Потім ця мета була відкладена до 2014 р. 
Проте в 2007-му почався новий грандіозний житловий проект «Н2 Гейтуей». Він 
передбачав знищення всіх видимих для туриста неформальних поселень уздовж 
головної міської магістралі Кейптауна – шосе Н2. Головним пунктом критики стало 
поспішне зведення транзитних таборів як тимчасового альтернативного житла для 
сквотерів, які зазнали переселення [1]. 

Відповідно до плану перша фаза проекту «Н2» передбачала переселення    
4500 сімей із неформального поселення «Джо Слово». Цим сім'ям було 
запропоновано переїхати в перший транзитний табір «Цунамі» в районі Делфт, 
розташований за 15 км від їх звичного місця проживання. Друга й третя фаза 
проекту потребували переселення понад 20 тис. сквотерів із різних районів 
Кейптауна. Багато з них організовували низові ініціативи з протидії виселенню, 
подавали апеляції до суду, й деякі навіть змогли виграти серію справ, в яких 
обговорювалися умови переміщення в транзитні табори та встановлювався 
пріоритет отримання житла в подальшому [1]. 

Щодо  Бразилії, то за офіційними даними, з 2009 до 2015 р. понад 22 тисячі 
мешканців Ріо-де-Жанейро були примусово переселені. Влада стверджує, що тільки 
знищення житлового кварталу – Віла Аутодромо пов’язане із підготовкою до 
спортивної події, інші випадки не пов’язані з Олімпіадою. За підрахунками 
громадських активістів, насправді через будівництво трьох великих олімпійських 
об’єктів та реконструкцію стадіону «Маракана» були виселені 2548 сімей. Насправді 
на житло мешканців бідних, але стратегічно розміщених у центрі міста чи біля 
узбережжя кварталів поклали око ще задовго до Олімпійських ігор. Чемпіонат світу з 
футболу також став причиною тисяч зруйнованих  життєвих доль [3]. 

При підготовці до проведення олімпіади в Сочі 2014 р., заради будівництва 
олімпійських споруд і порту влада вирішила виселити людей з їх земель, 
зруйнувавши їхні будинки, зокрема, мешканців 404 приватних та 32 багато-
квартирних будинків. При цьому виселення здійснювалося в найбільш неетичні 
способи, коли жителів Імеретинської долини, які вимагали спочатку надати їм нове 
житло, влада буквально викидала на вулицю. А питання надання імеретинцям 
відповідної компенсації й нового житла так і не було вирішено. У січні 2009 р. 
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громадяни були повідомлені, що до 31 березня 2009 р. вони повинні звільнити 
територію, при цьому влада не готова надати їм нове постійне житло, а має намір 
переселити  у тимчасові житла ‒ пансіонати й тимчасові квартири. Переселенці не 
знали, у скільки оцінені їх ділянки та будинки, й яку компенсацію за олімпійське 
переселення вони отримають від держави. Після чого прийняли рішення звернутися 
до Європейського суду з прав людини для захисту своїх прав [6]. 

Процес витіснення жителів може приймати й більше повільну та неявну форму 
підвищення вартості житла й джентрифікації. За даними COHRE, в Сіднеї Олімпіада 
привела майже до двократного збільшення орендних ставок за сім років підготовки 
до ігор, тоді як у Мельбурні плата за житло за той же період зросла лише на 10 %. У 
процесі джентрифікації районів, які зазнали олімпійському редевелопменту в 
Атланті, були витіснені зі своїх районів 30 000 місцевих жителів, більшу частину з 
яких становили афро-американці та знедолені. У Барселоні, за період 1986–1993 рр. 
на 76 % скоротилася пропозиція соціального житла, а 90 % жителів околиць 
Олімпійського селища були витіснені зі своїх районів олімпійською джентрифікацією 
[5]. Сюзанна Метц, керівник Генерального директорату з питань регіонального 
планування та міського розвитку Гамбурга, повідомляє, що за  результатами 
міського референдуму (2015 р.) з приводу того, чи проводити Олімпійські ігри в 
цьому місті  розбіжність у голосуванні між жителями ‒ тими, хто були за, й тими, хто 
були проти, – склало 2 %. У підсумку в Гамбурзі немає Олімпіади, за рішенням 
незначної більшості. Це свідчить про те, що з приводу мегаподій суспільство 
розколоте [9].  

Отже, досвід реалізації Олімпійських ігор та інших спортивних заходів першої 
величини підкреслює необхідність планування перспектив розвитку міста. 
Напівпорожні або ж зовсім занедбані елементи олімпійської інфраструктури ще раз 
вказують на неправильно поставлені цілі та завдання їх організаторів. Вкладання 
значних коштів у будівництво великих стадіонів та спортивних закладів не гарантує 
економічну вигоду у майбутньому. Доцільнішим є розвиток інфраструктури та не 
спортивних об’єктів, які можуть дати поштовх подальшому розвитку міста.  

Приклад деяких міст-організаторів показує, що негативні наслідки проведення 
олімпіад насамперед відчувають на собі їхні мешканці, особливо із малозахищених 
верств населення. Руйнування середовища проживання, порушення прав людей, 
фінансові борги та економічні кризи є іншим боком олімпіад який повинен 
враховуватися наступними країнами та містами-організаторами. 
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Пархомей К. В. Загальні риси ісламізації Європи. Розглядаються загальні риси 

процесу ісламізації в Європі. Аналізуються демографічні тенденції зростання населення, що 
сповідує іслам в Європейському регіоні. Наводяться дані, щодо характерних особливостей 
змін у співвідношенні християнського та мусульманського населення, а також оцінка 
процесу ісламізації у різних країнах Європи.  
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Recent killings in Paris as well as the arrival of hundreds of thousands of mostly 

Muslim refugees in Europe have drawn renewed attention to the continent’s Muslim 
population. In many European countries, including France, Belgium, Germany, the United 
Kingdom and the Netherlands, concerns about growing Muslim communities have led to 
calls for restrictions on immigration.  

Using the Pew Research Center’s most recent population estimates, here are five 
facts about the size and makeup of the Muslim population in Europe [5, p. 147]: 

1. Germany and France have the largest Muslim populations among European 
Union member countries. As of 2010, there were 4,8 million Muslims in Germany (5,8 % 
of the country’s population) and 4,7 million Muslims in France (7,5 %). In Europe overall, 
however, Russia’s population of 14 million Muslims (10 %) is the largest on the continent. 
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2. The Muslim share of Europe’s total population has been increasing steadily. In 
recent decades, the Muslim share of the population throughout Europe grew about                
1 percentage point a decade, from 4 % in 1990 to 6 % in 2010. This pattern is expected 
to continue through 2030, when Muslims are projected to make up 8 % of Europe’s 
population. 

3. Muslims are younger than other Europeans. In 2010, the median age of Muslims 
throughout Europe was 32, eight years younger than the median for all Europeans (40). 
By contrast, the median age of religiously unaffiliated people in Europe, including 
atheists, agnostics and those with no religion in particular, was 37. The median age of 
European Christians was 42. 

4. Views of Muslims vary widely across European countries. A Pew Research 
Center survey conducted this spring in 10 nations found that in eastern and southern 
Europe, negative views prevailed. However, the majority of respondents in the UK, 
Germany, France, Sweden and the Netherlands gave Muslims a favorable rating. Views 
about Muslims are tied to ideology. While 47 % of Germans on the political right give 
Muslims an unfavorable rating, just 17 % on the left do so. The gap between left and right 
is also roughly 30 percentage points in Italy and Greece.  

5. As of 2010, the European Union was home to about 13 million Muslim 
immigrants. The foreign-born Muslim population in Germany is primarily made up of 
Turkish immigrants, but also includes many born in Kosovo, Iraq, Bosnia-Herzegovina 
and Morocco. The roughly 3 million foreign-born Muslims in France are largely from 
France’s former colonies of Algeria, Morocco and Tunisia [5, р. 18].  

The number of Muslims in Europe has grown from 29,6 million in 1990 to                    
44,1 million in 2010. Europe’s Muslim population is projected to exceed 58 million by 
2030 (tab. 1). Muslims today account for about 6 % of Europe’s total population, up from 
4,1 % in 1990. By 2030, Muslims are expected to make up 8 % of Europe’s population. 
Although Europe’s Muslim population is growing, Europe’s share of the global Muslim 
population will remain quite small. Less than 3 % of the world’s Muslims are expected to 
be living in Europe in 2030, about the same portion as in 2010 (2,7 %) [4, p. 36]. 

Most European Muslims will continue to live in Eastern Europe, but some of the 
biggest increases in Europe’s Muslim population in absolute numbers over the next              
20 years are expected to occur in the United Kingdom, France, Italy, Germany and other 
countries in Western, Northern and Southern Europe (tabl. 1, pic 1). 

 
Table 1 

European States with the biggest share of Muslim population as for 2015 
 

 
State 

The amount of 
Muslim 

population 

The percentage of 
Muslim 

population in the 
state 

The ratio of 
World 

Muslim 
population 

Russia 16 482 000 11,7 1,0 

Germany   4 026 000 ̴ 5 <1 

France   3 554 000 ̴ 6 <1 

Albania   2 522 000 79,9 0,2 

Great Britain   1 647 000 2,7 0,1 

Bosnia and Hercegovina   1 522 000 ̴ 40 <1 

The Netherlands      946 000 5,7 0,1 

Bulgaria      920 000 12,2 0,1 

Macedonia      680 000 33,3 <0,1 

Others   3 814 000 1,1 0,2 

General in the region 38  112000 5,2 2,4 

In the world 1 571 198 000 22,9 100,0 



 94 

 
 

Pic. 1. The amount of Muslim population 

 
Western Europe, which includes France, Germany and the Netherlands, is expected 

to have the biggest numerical increase in the size of its Muslim population. The number of 
Muslims living in this part of Europe is projected to increase by 5,1 million, from                    
11,3 million in 2010 to 16,4 million in 2030 (tabl. 2, pic. 2)). The Muslim share of Western 
Europe’s total population is expected to increase from 6,0 % in 2010 to 8,6 % in 2030. 
 

Table 2 
Estimated number of Muslims, 1990‒2030* 

 

 
Region 

 
1990 

Percent 
Increase 

1990–2010, % 
2010 

Percent 
Increase 

2010–
2030, % 

Projected 
2030 

Europe 29 650 000 48,9 44 138 000 31,9 58 209 000 

Eastern Europe 15 602 000 17,8 18 376 000 11,9 20 566 000 

Northern Europe 1 526 000 147,9 3 783 000 97,5 7 473 000 

Southern Europe 8 525 000 25,3 10 682 000 28,9 13 771 000 

Western Europe 3 997 000* 182,7 11 297 000 45,2 16 398 000 
* Population estimates are rounded to thousands.  

 
The number of Muslims in Southern Europe – which includes Balkan countries such 

as Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, Republic of Macedonia 
and Serbia, as well as Greece, Italy, Portugal and Spain – is projected to increase by            
3,1 million, from 10,7 million in 2010 to 13,8 million in 2030. Southern Europe as a whole 
has a higher proportion of Muslims than Eastern Europe; 6,9 % of the population in 
Southern Europe today is Muslim, compared with 6,2 % of the population in Eastern 
Europe. By 2030, 8,8 % of people living in Southern Europe are expected to be Muslim, 
compared with 7,6 % of the population in Eastern Europe. 

Most of the growth in Eastern Europe’s Muslim population during the decades 
studied occurred from 1990 to 2000, when the percentage of Muslims in the population 
jumped from 4, 9 % to 6,2 %. This increase followed the collapse of communism, when 
religious identity and expression became more acceptable throughout Eastern Europe. 
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The total number of Muslims in Eastern Europe is expected to increase from 18,4 million 
in 2010 to 20,6 million in 2030 [5, р. 150]. 

 

 

Pic. 2. Estimated number of Muslims, 1990–2030 

 
While many Muslims living in Western and Northern Europe are relatively recent 

immigrants (or the children or grandchildren of immigrants), most of those in Russia and 
other parts of Eastern Europe belong to populations that are centuries old. Nevertheless, 
immigration continues to be a factor in the growth of Eastern Europe’s Muslim population, 
especially as Muslims continue to move from former Soviet republics to Russia in search 
of economic opportunities. 

Muslims in the eastern parts of Southern Europe, including Albania and Kosovo, 
tend to belong to long-established Muslim communities, while Muslims in the rest of 
Southern Europe, stretching from Italy to Portugal, tend to be more recent immigrants. 

An average of 55 percent of people across the 10 European countries surveyed 
wanted to stop all future immigration from mainly Muslim countries [1, p. 45]. 

A ban was supported by 71 percent of people in Poland, 65 percent in Austria,            
53 percent in Germany and 51 percent in Italy. In the UK, 47 percent supported a ban. In 
no country did more than 32 percent disagree with a ban [3, p. 33]. 

Globally, Muslims have the highest fertility rate, an average of 3,1 children per 
woman – well above replacement level (2,1), the minimum typically needed to maintain a 
stable population 0,6 Christians are second, at 2,7 children per woman.  

In addition to fertility rates and age distributions, religious switching is likely to play a 
role in the growth of religious groups. But conversion patterns are complex and varied. In 
some countries, it is fairly common for adults to leave their childhood religion and switch 
to another faith. In others, changes in religious identity are rare, legally cumbersome or 
even illegal.  

International migration is another factor that will influence the projected size of 
religious groups in various regions and countries. Forecasting future migration patterns is 
difficult, because migration is often linked to government policies and international events 
that can change quickly. For this reason, many population projections do not include 
migration in their models [6, р. 1].  

In Europe, for instance, the Muslim share of the population is expected to increase 
from 5,9 % in 2010 to 10,2 % in 2050 when migration is taken into account along with 
other demographic factors that are driving population change, such as fertility rates and 
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age. Without migration, the Muslim share of Europe’s population in 2050 is projected to 
be nearly two percentage points lower (8,4 %) [2, р. 37]. 

Europe is the only region where the total population is projected to decline. Europe’s 
Christian population is expected to shrink by about 100 million people in the coming 
decades, dropping from 553 million to 454 million. While Christians will remain the largest 
religious group in Europe, they are projected to drop from three-quarters of the population 
to less than two-thirds. By 2050, nearly a quarter of Europeans (23 %) are expected to 
have no religious affiliation, and Muslims will make up about 10 % of the region’s 
population 

By contrast, net inflows of migrants are expected to have a substantial impact on the 
religious makeup of many countries in Europe, North America and the Middle East-North 
Africa region. For example, a net inflow of 1 million Muslims is projected to occur in 
Europe between 2010 and 2015. Smaller numerical gains from migration also are 
projected in Europe for both Buddhists and Hindus [5, р. 6]. 

The main projections in this report indicate that the share of Muslims in Europe’s 
population will nearly double between 2010 and 2050, from about 5,9 % to 10,2 %. A 
variety of factors, including higher birth rates and a bulging youth population among 
Muslims in Europe, underlie this expected increase. But immigration also plays a role. 
The projected share of Muslims in Europe in 2050 is nearly two percentage points higher 
than in the alternative scenario with no new migration. Indeed, about half (53%) of the 
projected growth of Europe’s Muslim population can be attributed to new migration. 
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Проаналізовано головні чинники зовнішньоторговельних зв’язків України з Румунією. 

Виявлено тенденції динаміки обсягів і  товарної структури українсько-румунської торгівлі 
товарами та послугами. Розраховано коефіцієнт збалансованості зовнішньоторговельних 
операцій областей України із Румунією. 

Ключові слова: українсько-румунські зв’язки, збалансованість торгівлі, міждержавний 
товарообіг. 

 
Skliarska O. І., Grivna E. Р. Social and Geographical Aspects of Trade Relations 

Between Ukraine and Romania. The article analyzes the main factors of trade relations between 
Ukraine and Romania. Tendencies and dynamics of the commodity structure of Ukrainian-
Romanian trade and services. Calculated balances indicators of foreign trade regions of Ukraine 
with Romania.  

Key words: Ukrainian-Romanian relations, balance of trade, interstate trade. 
 
Пріоритетом зовнішньої політики та зовнішньоекономічної діяльності  України є 

інтенсивний розвиток міжнародних зв’язків із державами ЄС. Упродовж останніх 
років саме регіон ЄС займає перше місце в міжнародному товарообігу України. 
Водночас, процес переорієнтації українських товаровиробників на європейський 
ринок супроводжується різкими темпами падіння загального зовнішньо-
торговельного обороту України. При цьому, значна частка у двосторонніх 
торговельних відносинах і надалі належить сусіднім державам, які  інтегровані у 
європейські структури. Особливе місце з-поміж держав-сусідів у зовнішніх зв’язках  
України займає Румунія. Це зумовлено історичними взаємовідносинами двох країн, 
спільним політичним курсом на євроінтеграцію, наявністю українських етнічних 
земель та автохтонного українського населення у прикордонній смузі Румунії та 
етнічно румунських поселень в Україні тощо.   

Метою роботи є суспільно-географічний аналіз зовнішньої торгівлі України із 
Румунією в сучасних умовах. Завданнями нашого дослідження є:  

– визначити етапи міждержавного зовнішньоекономічного співробітництва 
України з Румунією; 
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–  проаналізувати голові показники міждержавної торгівлі (обсяги експорту-
імпорту, товарообіг, товарну структуру, сальдо зовнішньої торгівлі) та їхню динаміку; 

–  виявити регіони з найбільшими обсягами торгівлі із Румунією, розрахувати 
показники зовнішньоторговельної збалансованості за областями; 

–  вказати головні проблеми та перспективи українсько-румунських  
зовнішньоекономічних зв’язків.  

Інтенсивність українсько-румунських економічних зв’язків упродовж тривалого 
часу налагодження міждержавних відносин визначали геополітичні та політико-
географічні передумови. Загалом у політичних відносинах України з Румунією 
можна виділити два основних етапи [3, с. 60]. Перший – претензійно-конфліктний 
(1990-ті рр.), коли українські території були головним об’єктом геополітичних 
зацікавлень з боку Румунії, а закладання юридичних основ відносин відбувалося 
дуже повільно (лише у 1997 р. Договір про відносини добросусідства й 
співробітництва був ратифікований румунською стороною). В економічних 
відносинах це проявилося відносно невеликими обсягами товарних потоків, хоча 
сальдо зовнішньої торгівлі у цей період для України було додатнім.  

Якісно новий етап офіційних взаємин – консенсусно-договірний (2000-ті рр.) 
пов’язаний передусім з активною реалізацією євроінтеграційного курсу Румунією. 
Попри те, що деякі негативні та суперечливі моменти трапляються й на цьому етапі 
(територіальні суперечки щодо о. Зміїний, «поновлення» громадянства етнічним 
румунам в Україні попри заборону біпатризму та ін.). Торговельні відносини на 
цьому етапі стали одним із пріоритетів співпраці і на початку ХХІ ст. розвиваються 
досить динамічно. Експорт України до Румунії зростав до 2012 р. (за винятком 
періоду світової економічної кризи 2008–2009 рр.). Попри те, зафіксовані ще більші 
темпи зростання імпорту з Румунії за цей період, відтак із 2007 р. сальдо торгівлі 
товарами стало від’ємним для України (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами  
України з Румунією у 2002–2016 рр. 

 

За період із 2002 до 2016 рр. найвище значення зовнішньоторговельного 
обороту товарами спостерігалося у 2011 р. – 2076,3 млн дол. США (рис. 1).       
Упродовж 2015–2016 рр. сальдо зовнішньої торгівлі знову  додатне для України, 
хоча це відбулося не завдяки зростанню експорту, а лише за рахунок різкого 
падіння імпорту, що стало загальною тенденцією зовнішньої торгівлі України після  
суспільно-політичних подій 2014 р. Щоправда за 2016 р. зафіксовано незначне 
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зростання як експорту, так й імпорту та збільшення додатного торговельного сальдо 
з Румунією. За даними Державної статистики України, обсяг  міждержавного 
товарообороту становив 1097,7 млн дол. (у 2015 р. – 886,6 млн дол.), з якого 
експорт – 717,2 млн дол. [1]. 

Найвищі показники зовнішньоторговельного обороту з Румунією має  
Дніпропетровська область (154,4 млн дол. США) та місто Київ  (152 млн дол. США). 
При цьому, Дніпропетровська область експортує товарів (переважно металургійної 
галузі) до Румунії майже у 7 разів більше, ніж імпортує з цієї країни. Водночас м. 
Київ є головним імпортером товарів, адже на столицю припадає понад 40 % усього 
румунського імпорту в Україну. Високі показники зовнішньоторговельного обороту із 
Румунією мають прикордонні області – Закарпатська, Івано-Франківська, 
Чернівецька й Одеська. При цьому, тільки остання має від’ємне сальдо торгівлі 
товарами (табл. 1).  

Важливим показником зовнішньої торгівлі є коефіцієнт збалансованості, який 
розраховується як відношення зовнішньоторговельного сальдо до обороту торгівлі, 
а його значення може коливатись від -1 до 1. Оцінка відповідного показника у розрізі 
областей України підтвердила, що  відносно збалансованою є зовнішня торгівля із 
Румунією у Київської, Харківської, Закарпатської, Черкаської областей (показник 
близький до 0). 

Таблиця 1 
Показники зовнішньої торгівлі регіонів  

України з Румунією, 2015 р.  

 

 

 
Область 

 

Експорт 
товарів 

(тис.  
дол.) 

Імпорт 
товарів 

(тис.  
дол.) 

Сальдо 
(тис.  
дол.) 

Коефіцієнт 
збалансова-

ності торгівлі 

АР Крим Немає даних Немає даних Немає даних - 

Волинська 7727 4264 3459 0,29 

Вінницька 22045 11726 10319 0,31 

Дніпропетровська 134760 19706 115054 0,75 

Донецька - - - - 

Житомирська 24421 2528 21892 0,81 

Запорізька 20820 11413 9407 0,28 

Закарпатська 25611 19230 6381 0,14 

Івано-Франківська 39500 10364 29135 0,58 

Кіровоградська 3176 558 2618 0,68 

Київська 18020 18671 -651 -0,02 

Львівська 19790 10350 9440 0,31 

Луганська - - - - 

Миколаївська 377 2632 -2254 -0,75 

Одеська 13484 24264 -10780 -0,28 

Полтавська 4728 9247 -4518 -0,32 

Рівненська 27973 1551 26422 0,9 

Сумська 19502 1455 18047 0,86 

Тернопільська 2594 3329 -735 -0,12 

Харківська 6746 6894 -148 -0,01 

Херсонська 3152 2090 1062 0,2 

Хмельницька 5526 8826 -3300 -0,23 

Черкаська 4580 3552 1027 0,13 

Чернівецька 25301 10521 14780 0,41 

Чернігівська 25213 5464 19749 0,64 

Київ 31866 120153 -88287 -0,58 
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Товарна структура експорту у 2016 р. зазнала істотних змін завдяки зростанню 
частки товарів харчової та сільськогосподарської продукції. Попри те, у структурі 
експорту й надалі переважають: деревина та вироби з деревини (22 %), чорні 
метали (21 %), руди, шлаки й зола (13 %), електричні машини (11 %). Частка 
текстильних виробів – лише  6,5 %, харчових продуктів і напоїв – 5 %. Водночас, 
значні обсяги  румунського імпорту до України формують готові товари: електричні 
машини та обладнання (23 %), текстильні вироби (12 %), продукція хімічної 
промисловості (11,4 %), транспортні засоби та комплектуючі (10 %), продукція 
рослинного походження (10,0 %), вироби з пластмаси (7 %), продукція дерево-
обробки  (6 %) [4]. 

Товарна торгівля становить 94 % усього обсягу міждержавних торговельних 
операцій, адже оборот торгівлі послугами між Україною й Румунією складає лише  
52 млн дол. Позитивне сальдо для України у двосторонній торгівлі послугами 
склало 34,2 млн дол. Українські експортери надають здебільшого послуги з 
переробки матеріальних ресурсів (68 %), транспортні послуги (23 %) та меншою 
мірою – ділові  (7 %). У структурі імпорту румунських послуг до України у 2015 р. 
переважають саме ділові послуги (30 %), у сфері телекомунікації, комп'ютерні та 
інформаційні послуги (20 %). 

Отже, зовнішньоекономічні відносини між Україною й Румунією є достатньо 
перспективними. Оскільки в Україні економічна ситуація помітно ускладнилася після 
2014 р. проблемою постачання з Росії енергоносіїв, то одним зі шляхів її 
розв’язання може стати координація дій України та Румунії щодо диверсифікації 
постачання газу. Спільні інтереси є й щодо використання Дунаю як однієї з 
найбільших водних артерій Європи [2, с. 105]. Крім цього, необхідно поглиблювати 
співпрацю в дослідженні та розвитку технологій, у видобувній та металургійній 
галузі. Потребує розбудови й мережа контрольно-пропускних пунктів на українсько-
румунській ділянці кордону, що є важливим чинником та індикатором міждержавної 
економічної співпраці. Україна та Румунія недостатньо використовують потенціал 
прикордонних територій, зокрема в контексті транскордонної співпраці та діяльності 
єврорегіонів, що зумовлено передусім обмеженістю фінансових ресурсів. 
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Проаналізовано історію співробітництва України з НАТО. Охарактеризовано 
нормативно-правову базу  співпраці України з Північноатлантичним Альянсом. Дано оцінку 
сучасного стану співпраці нашої держави з цією організацією  та перспективи членства 
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Ukraine's cooperation with NATO is characterized. The current stage of our country’s cooperation 
with the organization and the prospects of Ukraine's membership in NATO is evaluated. 
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Співробітництво України й НАТО має важливе значення для забезпечення 

національної безпеки й оборони нашої держави, особливо в умовах сучасної 
ситуації на Сході України. Посилення співпраці з НАТО є досить актуальним для 
нашої держави сьогодні.  

Україна має тривалу історію відносин з Північноатлантичним Альянсом, яка 
розпочалася ще на початку 90-х рр. ХХ ст., після здобуття нашою державою 
незалежності. Базовим документом співпраці була Хартія про особливе партнерство 
між Україною та НАТО [16]. 

Переломним моментом у відносинах України й НАТО став 2002 р. У цьому ж 
році було прийнято Стратегію України щодо НАТО, в якій проголошено курс на 
повноправне членство в Альянсі. Напередодні Празького саміту НАТО у 2002 р. 
Україна наблизилася до наступного кроку на шляху набуття членства в НАТО – 
отримання Плану дій заради членства (ПДЧ). Але непослідовність політики з боку 
України щодо співпраці з НАТО перешкодила досягненню успіху. Представники 
НАТО наголошували, що в Україні неодмінно мають бути проведені реформи в 
політичній, економічній та воєнній сфері, зміцнено демократію, верховенство права 
та свободу слова. 

Незважаючи на те, що Україна не отримала ПДЧ, членство України в НАТО 
було закріплено у Законі України «Про основи національної безпеки України» у  
2003 р. Оборонні аспекти євроатлантичної інтеграції нашої держави знайшли своє 
місце в Указі Президента України «Про воєнну доктрину України» 2005 р., а також у 
рамках Плану дій Україна-НАТО. 21 квітня 2005 р. у Вільнюсі під час засідання 
Комісії Україна‒НАТО, було схвалено  «інтенсифікований діалог між Україною та 
НАТО», який став черговим кроком на шляху підготовки держави до членства в 
Альянсі [5]. 

Протягом 2006‒2008 рр. Північноатлантичний Альянс активно проводив  
політичний діалог з Україною й оголосив політику відкритих дверей щодо вступу 
України. На  Бухарестському Саміті на рівні Глав держав та урядів держав-членів 
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Північноатлантичної Ради у 2008 р. одностайно було погоджено Декларацію, у якій 
Україну (нарівні з Грузією) було запевнено в майбутньому набутті членства в НАТО [1]. 
У 2009 р. Україна й НАТО підписали Декларацію про доповнення Хартії про особливе 
партнерство, яка залишається основним документом у співпраці для них [2].  

У 2010 р. Президент України В. Янукович своїм рішенням ліквідував міжвідомчу 
комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО й національний центр із 
питань євроатлантичної інтеграції, а в Законі «Про основні напрямки внутрішньої і 
зовнішньої політики України» 2010 р. був проголошений позаблоковий статус 
України й співпраця з НАТО з питань, які становлять взаємний інтерес [3].  

Це зумовило послаблення діалогу нашої держави з Північноатлантичним 
Альянсом. І лише у грудні 2014 р. Верховна Рада підтримала законопроект 
Президента України П. Порошенка про відмову від позаблокового статусу [14].         
А внаслідок російсько-українського конфлікту, співробітництво між Україною та 
НАТО  з 2014 р. значно активізувалося. 

2015 р. характеризувався інтенсифікацією діалогу між Україною й НАТО. У 
травні 2015 р. була прийнята нова Стратегія національної безпеки, в якій одним із 
головних завдань є формування умов для вступу в НАТО [8]. У новій редакції 
Воєнної доктрини України від вересня 2015 р. визначено, що ключовими 
завданнями створення умов для відновлення державного суверенітету та 
територіальної цілісності України є комплексне реформування системи 
забезпечення національної безпеки до рівня, прийнятного для членства в ЄС і 
НАТО, а також розвиток Збройних Сил України за західними стандартами та 
досягнення сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО [12]. 

Знаковим був візит в Україну Генсекретаря НАТО Є. Столтенберга  у 2015 р., 
під час якого підписали Спільну заяву щодо посилення оборонно-технічного 
співробітництва України з НАТО. Зазначений документ визначає пріоритетні 
напрями співробітництва та спрямований на підвищення взаємосумісності у сфері 
озброєнь, а також надання дорадчої допомоги Україні з питань реформування її 
оборонно-промислового комплексу та ефективного забезпечення ним потреб 
сектору безпеки й оборони держави [11]. 

У цьому ж році було затверджено вже два військових стандарти Міністерства 
оборони України на основі стандартів НАТО – STANAG 2920, STANAG 4926 [4]. 
Українська армія перейшла на аптечки за стандартами НАТО й підготовка 
військовослужбовців із тактичної медицини та санітарних інструкторів теж 
проводиться за стандартами Альянсу. Україна відновила участь у програмі НАТО 
«Процес планування та оцінки сил», що сприятиме посиленню взаємосумісності між 
збройними силами України й НАТО.  

Протягом 2015‒2016 рр. неодноразово проводилися спільні навчання, які були  
присвячені зміцненню морської безпеки. Їх метою було відпрацювання процедур із 
кризового урегулювання за участю цивільного та військового персоналу в 
національних столицях, у штаб-квартирі Альянсу й обох стратегічних командуваннях 
НАТО. Наприклад, із 1 до 12 вересня 2015 р. проходили багатонаціональні 
військово-морські навчання Sea Breeze («Сі Бриз») в Одеській і Миколаївській 
областях, а також у північно-західній частині Чорного моря [6]. 

Ключовим системним документом розвитку співробітництва з НАТО та 
важливим інструментом здійснення реформ в Україні за підтримки Альянсу є Річні 
національні програми співробітництва Україна–НАТО (РНП), які розробляються з 
2009 року. РНП-2015 затверджена Указом Президента України № 238/2015 від               
23 квітня 2015 року. РНП-2016 затверджена Указом Президента України № 45/2016 
від 12 лютого 2016 року. РНП-2017 затверджена Указом Президента України                  
№ 103/2017 від  8 квітня 2017 р. 

РНП на 2017 рік суттєво оновлена й удосконалена.  Вона включає заходи з 
проведення реформ в усіх важливих сферах функціонування держави: від сектору 

https://uk.wikipedia.org/wiki/STANAG_2920
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безпеки й оборони до ключових соціально-політичних та правових реформ, боротьби 
з корупцією та децентралізації. Метою цих перетворень є наближення України до 
стандартів НАТО. РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу 
України з НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з Альянсом із 
залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших можливостей 
НАТО та держав-членів Організації задля посилення обороноздатності України та 
можливостей протидіяти триваючій російській агресії [9]. 

Програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за результатами 
засідання Комісії Україна ‒ НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 р. у 
Варшаві. Зокрема, посилення підтримки нашої країни шляхом реалізації 
Комплексного пакету допомоги НАТО для України, у тому числі проектів у рамках 
відповідних Трастових фондів НАТО. 

Для України стратегічне партнерство з НАТО є важливим при реалізації 
євроінтеграційного курсу, оскільки доповнює процес реформування політичної та 
економічної системи нашої держави у контексті імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом. Потрібно пам’ятати, що країни ЦСЄ, які 
стали членами ЄС у 2004,  2007 і  2013 рр. спочатку стали членами НАТО. Можливо 
для України буде інакше, але європейська та євроатлантична інтеграція пов'язані та 
взаємозалежні. Угода про асоціацію не передбачає вступу до ЄС,  тому членство у 
НАТО зберігає для України своє вирішальне значення як механізму залучення до ЄС. 

Ефективність партнерства України з НАТО значною мірою залежить від 
політичної визначеності та активності відповідальних владних інституцій в Україні, 
які й мають ініціювати та реалізовувати завдання, затверджені у низці нормативно-
правових документів. Але вкрай важливі також розуміння й підтримка 
євроатлантичного вибору населенням країни. За інформацією ЗМІ, ставлення 
населення України до НАТО стало одним із найбільш яскравих прикладів 
кардинальних зрушень у громадській думці українців. Зокрема, такого висновку 
дійшли соціологи фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, 
проаналізувавши громадські настрої в Україні щодо членства в 
Північноатлантичному альянсі. Перший «стрибок» був зафіксований у червні 2014 р. 
–  з 15 % (квітень 2012 р.) до 45 % –  «за», а ось супротивників, навпаки, 
зменшилося майже вдвічі – з 62 % до 36 % відповідно. У липні 2015 р. цей розрив на 
користь прихильників НАТО став ще більшим: на референдумі 64 % населення 
сказали б Альянсу «так» [15]. 

У травні 2017 р. Уряд схвалив проект Указу Президента «Про Державну 
програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017–2020 роки» [8]. Головний акцент програми робиться на роботу з 
інформування населення в регіонах України. Документ розписаний на період із               
2017 р. до 2020 р. Водночас 2017 р. розглядається як пілотний період, під час якого 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади буде 
визначено та узгоджено шляхи удосконалення Програми та направлення 
необхідних ресурсів. Успішна реалізація Програми є досить важливою, оскільки 
президент України П. Порошенко неодноразово заявляв, що про вступ України в 
НАТО можна буде говорити після проведення референдуму. 

Керівництво НАТО, в особі  Є.  Столтенберга, неодноразово  наголошувало, 
що поки що мова не йде про вступ України у НАТО. За його словами, Україні 
потрібно сконцентруватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО. У 
спільній заяві Комісії Україна‒НАТО, прийнятій у 2016 р. мова теж не йде про 
майбутній вступ України в НАТО, а підтверджується прихильність подальшому 
розвитку особливого партнерства між Україною й НАТО, яке буде сприяти 
створенню стабільної, мирної та неподільної Європи [10]. Натомість НАТО пропонує 
Комплексний пакет допомоги, метою якого є зібрати воєдино та розширити 
допомогу Україні, щоби держава збільшила свою здатність протидіяти агресії, 
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гарантувати свою безпеку й проводити необхідні реформи, у тому числі в сфері 
безпеки й оборони 

П. Порошенко налаштований рішуче на поглиблення співробітництва з НАТО і 
підписав Указ про створення комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції 
України, яка буде забезпечувати координацію заходів щодо інтеграції України у 
євроатлантичний безпековий простір, підвищувати ефективності виконання пріоритетних 
завдань із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО [13].  

Отже, співробітництво України та НАТО має важливе значення для 
забезпечення національної безпеки нашої держави. Поглиблення співпраці з 
Північноатлантичним Альянсом сприятиме проведенню демократичних реформ в 
Україні, а використання потенціалу та практичної допомоги держав – членів НАТО 
підвищить обороноздатність України для протидії агресії Російської Федерації, а 
також сприятиме реформуванню сектору безпеки й оборони та оборонно-
промислового комплексу нашої держави за стандартами НАТО. 
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Iran – second only to Saudi Arabia's oil state, which has about 20 billion dollars 
income from oil exports. This helps it to retain significant forces and carry out large-scale 
rearmament. In the West, the dominant view that Iran provides the infrastructure for the 
production of nuclear weapons with the help of China. 

However, Central Asian experts do not consider Iran a threat to security in the 
region, as increasing their own military capabilities it needs most to create a regional 
center of force in the Persian Gulf. 

Iran sees itself in three ways: as a savior of Islamic values, a leading member of the 
Third World in the fight against neo-colonialism and the player in oil and gas policy in the 
international arena. It is able to carry out political and economic patronage region and has 
vital interests for ensuring stability in the region, but international isolation strongly inhibits 
such activity. The chances of Iran also reduced due to domination of its own economic 
model. The weakening of the private sector, is due to the fact that Iranian goods are 
inferior of Chinese quality. Iran is able to offer advanced technologies that are badly 
needed new independent states of the region. 

Iran's foreign policy is independent game opposed to Western countries, competing 
with Turkey and Pakistan and trying not to aggravate relations with Russia. It develops 
economic and political cooperation with the northern neighbor - Turkmenistan, 
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significantly affect the ethnically and culturally related to it Tajikistan supports Tajik-Uzbek 
anti-Taliban coalition in Afghanistan [3]. 

The Islamic Republic of Iran (IRI) has recognized the independence of Ukraine in 
December 25, 1991. Protocol on establishment of diplomatic relations at level of 
embassies signed in Kiev on 22 January 1992, and from late January in Kiev responded 
Embassy of Iran. In October of that year, Ukraine operates Embassy in Tehran. 

The legal basis of Ukrainian-Iranian bilateral relations provides the legal basis for 
mutually beneficial cooperation between the two countries in political, economic and 
humanitarian spheres. 

The fundamental document of bilateral relations between Ukraine and Iran is the 
Declaration of Principles of friendly cooperation between Ukraine and the IRI signed by 
the Presidents of the two states in Tehran in April 26, 1992 

Cooperation between Ukraine and Iran is a part of the current legal framework, in 
particular, the Trade Agreement between the Government of Ukraine and the IRI (2001), 
Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the 
Islamic Republic of Iran on Reciprocal Promotion and Protection of Investments (1996), 
Memorandum of understanding between Ukraine and the IRI for economic and industrial 
cooperation (1992) and the Memorandum of understanding of Fourth joint meeting of the 
Intergovernmental Ukrainian-Iranian commission for economic and trade co workers 
(2004), arrangements of Third Joint Meeting of the Committee on trade between Ukraine 
and the Islamic Republic of Iran (2007) [1]. 

Iran to Ukraine – is a promising economic partner in the region of the Middle East. 
Iran is assisting Ukraine in establishing fruitful contacts and establishing cooperation 

with a number of influential regional organizations – the Organization for Economic 
Cooperation and the Organization of the Islamic Conference. 

The focus in the relations between the two countries paid to expand the scope and 
volume of trade exchange, the establishment and strengthening of direct contacts 
between business structures of the two countries to ensure domestic producers long-term 
contracts, particularly in the areas of engine and aircraft engineering, manufacturing oil 
and gas equipment, rail cars, power equipment, equipment for the mining industry. 

The main products exported from Ukraine to Iran – steel, rolled, oil, railroad cars, 
pipes for the oil and gas industry, iron fittings, profiles, steam turbines, industrial 
equipment, paper, cardboard and the like. IRI main products exported to the Ukraine – 
fruit, dried, copper, fur, leather, aluminum products, plastics, carpets, metals and others. 

The structure of Ukrainian exports to Iran: products of steel industry (rolling, tubes, 
rods, bars, corners, profile) – 47 %; agricultural products (sunflower oil, corn) – 19,2 %, – 
11 % fertilizer; machines and equipment for railway, mining industry, power industry 
equipment, aircraft parts, chemicals and other – 22,8 %. The structure of Iranian exports 
to Ukraine: cars; agricultural products (dates, pistachios, figs, grapes, fresh or dried); 
minerals, chemical products; carpets; furniture; leather products and the like. 

Promising directions of Ukrainian-Iranian cooperation in the humanitarian field are: 
establishing productive relationships in higher, secondary and vocational education; 
strengthening contacts between universities and other higher educational institutions of 
Ukraine and Iran exchange of teachers, students and professionals; expansion of 
relations between sports organizations and institutions of physical education between the 
two countries; enhance cooperation between Ukrainian and Iranian firms that operate in 
international tourism business; strengthening cooperation between Ukrainian and Iranian 
filmmakers; establishing direct contacts and mutual exchange between creative and 
musical groups [4]. 

Activation of travel business between the two countries contributed to the 
Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Islamic 
Republic of Iran on cooperation in tourism. It was signed at the Third joint meeting of the 
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Intergovernmental Ukrainian-Iranian Commission on Economic and Trade Cooperation in 
May 2002 in Tehran. 

Ukraine and Iran is deepening their bilateral relations in the field of livestock, poultry 
farming, veterinary medicine. The parties plan to expand trade in grain and other food 
products. Particular attention was paid to scientific and technical cooperation and the 
introduction of new technologies in the agricultural sector. 

According to APK-Inform figures, in 2016/17 MY Ukraine increased export volumes 
of corn towards countries of the Middle East and Asia. Such trend developed due to the 
increased competition rates on the global market in terms of the record high production 
volumes and carry-over stocks. 

At the same time, in the current season Iran became a leader of Ukrainian corn 
purchases. In October–February of 2016/17 MY, the country imported nearly 1,7 mln 
tonnes of corn from Ukraine, or 17 % of the general supplies in the reporting period. At 
the same time, during the whole last season Ukraine exported 0.67 mln tonnes of corn to 
Iran, and the country kept the 8th position only in the rating of major importers of the 
Ukrainian grain, according to APK-Inform. 

It should be noted that enlargement in domestic consumption of the grain 
contributed to significant growing of corn import volumes to Iran. According to USDA 
experts, the domestic consumption increased by 26 % compared with 2015/16 MY 
figures, and totaled 11,1 mln tones [2]. 

A promising area of cooperation is considered the development of relations between 
Ukraine and Iran sports organizations. In January 2012 the negotiations between the 
leaders of Ukraine and Iran boxing federation, the results of which the parties have 
agreed on a contract with Ukrainian boxing experts who will train Iranian athletes. 
Traditionally friendly matches were female footsal teams. In August 2012, Iranian athletes 
come to Kyiv at the invitation of the Football Federation of Ukraine 

Therefore, the current legal framework of the Ukrainian-Iranian cultural and 
humanitarian relations consists of 10 documents. Bilateral trade and economic relations 
between Ukraine and Iran are carried out in many sectors of industry – this aircraft, 
machinery, metallurgy and transport sector. Ukraine and Iran is deepening their bilateral 
relations in the field of livestock, poultry farming, veterinary medicine. The parties plan to 
expand trade in grain and other food products. Particular attention was paid to scientific 
and technical cooperation and the introduction of new technologies in the agricultural 
sector. Also promising area of cooperation is considered the development of relations 
between Ukraine and Iran sports organizations. 
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До початку Першої світової війни головним нормативним документом, на базі 

якого США здійснювали свою зовнішню політику була «доктрина Монро» 1823 р. У 
ній проголошувалися принцип «Америка для американців» та політика 
ізоляціонізму. В односторонньому порядку, по-суті, було оголошено поділ світу на 
дві сфери впливу.  

На перших етапах війни жодна з європейських країн не розглядала США як 
учасника у боротьбі за ресурси, а тому проголошення американського нейтралітету 
4 серпня 1914 р. було сприйнято спокійно. Проте подальша зміна характеру битв від 
«блискавичних» до «затяжних» знесилила традиційних європейських лідерів та 
вивела США на новий світовий рівень. Значні людські та фінансові втрати, 
послаблення виробництва й необхідність пошуку постачальників військового 
озброєння різко збільшило попит Європи на американські товари, що стало 
поштовхом до надзвичайно стрімкого економічного піднесення держави. Так, у 
1916 р. загальна сума експорту США в країни Антанти складала 3,2 млрд доларів 
проти 825 млн доларів у 1914 р. Окрім того, США надавали значну матеріальну 
допомогу й загальна сума позик іноземним державам склала 11 млрд доларів                
[3, с. 162]. Таким чином, навіть у період «нейтралітету» Сполучені Штати стали 
головним військовим арсеналом та кредитором для Європи. 

Економічна політика США та надання допомоги країнам, що знаходились у 
стані війни, було прямим порушення одного з принципів «Доктрини Монро» – 
невтручання. Тому, в умовах вже недійсного нейтралітету, американський уряд все 
частіше почав задумуватися про вступ до війни, адже за рахунок виснаженої Європи 
Вашингтон отримував можливість вирішальним чином впливати на міжнародні 
відносини. До того ж, у країні зароджувалося невдоволення політикою Берліну [2]. 
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Зрозумівши переваги участі країни у конфлікті, американський президент 
В. Вільсон почав підготовку держави: було розгорнуте нарощення військово-
морських сил та прийняте рішення про збільшення чисельності регулярної армії. 
Велика увага приділялася поширенню антинімецьких настроїв серед населення, які 
мали підштовхнути народ до думки про необхідність вступу Америки до війни 
заради збереження національної безпеки. 

Переконати націю було не важко, особливо в умовах агресивної політики 
Німеччини. Намагаючись запобігти військовому постачанню США у країни Антанти, 
німці розпочали активні диверсійні операції: підривали заводи, затоплювали 
вантажні кораблі та пасажирські судна. Найбільш активне обговорення викликало 
знищення англійського пароплаву «Лузитанія» німецьким підводним човном. На 
борту затонулого судна загинуло 128 американців [5, с. 340]. Ця атака було дуже 
гостро сприйнята європейськими державами та Сполученими Штатами, які 
використали загибель «Лузитанії» як один із приводів вступу до війни. Подібна 
пропаганда мала свої результати – бачачи жорстокість Німеччини американці все 
більше підтримували ідею участі країни у конфлікті [2]. 

20 квітня 1916 р. США висунули Берліну вимогу про припинення підводних 
атак. Німеччина неохоче прийняла це, але вже через рік оголосила необмежену 
підводну війну, дозволивши Америці відправляти до Великобританії лише один 
корабель на тиждень із нанесенням на нього спеціального окрасу. Подібне 
обмеження обурило американський уряд і було сприйняте як приниження, що й 
стало причиною для розірвання дипломатичних відносин між США та Німеччиною           
2 лютого 1917 р. А телеграма Цімермена мексиканському уряду із пропозицією 
союзу проти США змусила В. Вільсона запросити згоду Конгресу на вступ до 
конфлікту. Одразу після цього, 6 квітня 1917 р., Америка оголосила війну Німеччині. 

Загалом, момент для вступу був обраний надзвичайно вдало. Ставши 
учасником бойових дій за 1,5 року до їх завершення, США змогли уникнути питання 
про свій внесок у перемогу й одночасно зазнали відносно малих людських втрат 
(близько 117 тисяч чоловік – у 6 і 11 раз менше, ніж Англія та Франція, відповідно) 
[4]. До того ж територія країни була віддалена від основного фронту, що дозволило 
уникнути руйнувань. 

Після завершення Першої світової війни США зайняли важливе місце на 
світовій політичній арені. Однією з причин цього стали «14 пунктів» В. Вільсона. 
Окрім вирішення територіальних питань (таких як передання Ельзасу та Лотарингії 
Франції, визнання незалежності Польщі) документ містив у собі положення про 
створення «Ліги Націй». Хоча «14 пунктів» були представлені як «хартія миру» й 
мали досить утопічний характер, європейські країни вбачали у них завуальовану 
спробу США встановити своє панування за рахунок послаблених війною держав. 
Запропонована «свобода торгівлі» мала відкрити світові ринки для американської 
економіки, «свобода морів» була спрямована проти тотального контролю флоту 
Великобританії над морськими торгівельними шляхами. Серед урядів Європи була 
розповсюджена думка про те, що за допомогою новоутвореної міжнародної 
організації, «Ліги Націй», США хочуть отримати роль третейського суді у вирішенні 
всіх світових конфліктів.  

Так чи інакше, незважаючи на свій суперечливий характер, «14 пунктів»               
В. Вільсона лягли в основу Версальського договору, який завершив світову війну, і 
стали правовою основою післявоєнного облаштування світу. Однак американці 
виявились не готовими до нової ролі, яку їм підготував В. Вільсон. Конгрес США не 
ратифікував Версальський договір та статут Ліги Націй і країна повернулася до 
політики ізоляціонізму. Лише після Другої світової війни Вашингтон вирішив відійти 
від доктрини Монро й перейшов до здійснення «світової політики».  

Отже, Перша світова війна мала надзвичайно велике значення для 
подальшого розвитку США. Якщо до початку конфлікту країна не мала значного 
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впливу на міжнародній арені, що частково було спричинено «доктриною Монро» та 
її положеннями про ізоляціонізм і невтручання, то після закінчення війни країна 
стала лідером у всіх сферах. Великі обсяги військового та фінансового постачання 
до Європи, вдало спланована участь у бойових діях, послаблення традиційних 
лідерів – вивели Вашингтон на перше місце у політичній системі. Однак 
скористатися цим статусом повною мірою, наскільки на це, очевидно, розраховував 
В. Вільсон, країні не довелось. Суспільство, а головне – політична еліта, виявилися 
ще неготовими до подібної ролі. Певним чином, це відіграло негативну роль у 
міжнародних відносинах міжвоєнного періоду, так як підірвало довіру й ефективність 
Ліги Націй. А це, у свою чергу, розв’язало руки для агресивних режимів Японії, Італії 
та Німеччини. 
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William Jefferson «Bill» Clinton is an American politician who served as the 42nd 
President of the United States from 1993 to 2001. At age 46, Clinton was the third-
youngest president. President Clinton assumed office shortly after the fall of the Soviet 
Union and end of the Cold War, which had left the United States as the world's only 
remaining superpower. As such and soon after taking office, President Clinton had to 
decide whether and how the United States would deal with the violence of numerous 
conflicts internationally. 

Latin American direction of the USA foreign policy during the presidency of Bill 
Clinton was very important and developed, it made a great contribution for the further 
development of the country's international relation. The second Summit of the Americas 
in Santiago, Chile, on April 18–19, 1998, show cases how much influence and leadership 
the United States has lost throughout Latin America during the Administration of 
President Bill Clinton. Mostly, relations with the Latin American countries were dictated by 
the geopolitical location of the country [1].  

The objective of this paper is to investigate the Latin American direction of the US 
foreign policy during the presidency of Bill Clinton, to characterize the methods and tools 
that were used by Bill Clinton in the implementation of the foreign policy, to analyze the 
results and importance of it for the system of international relations. 

The policy of the Bill Clinton administration concerning Haiti was one of the most 
disputable and discussed. The famous Operation Uphold Democracy was the military 
operation sometimes referred to as war led by the USA with the main aim to remove 
military regime that was established as a result of the Haitian coup d’état. This coup d’état 
overthrew the elected President Jean-Bertrand Aristide. The United Nations Organization 
supported the USA in the effort to pressure coup regime to step down. On July 31, 1994, 
the UN adopted Resolution 940 authorizing member states to use all necessary means to 
facilitate the departure of Haiti's military leadership and restore constitutional rule and 
Aristide's presidency [2].  

The United States responded with Operation Uphold Democracy, the movement 
of forces to Haiti to support the return of Haitian democracy. The U.S.-led Multinational 
Force for Haiti (MNF) began on September 19, 1994 with the approval of the Security 
Council, which, at the same time, approved the follow-on UN operation. In Operation 
Uphold Democracy US objectives were fostering democratic institutions and reducing 
the flow of illegal immigrants into the United States.  

Uphold Democracy succeeded both in restoring the democratically elected 
government of Haiti and in stemming emigration, thanks to well-executed political, 
military, diplomatic, and humanitarian activities. On March 31, 1995 the United States 
transferred the peacekeeping responsibilities to United Nations functions [4].  

The relations the USA with Cuba have always occupied an important role and the period 
of the presidency of Bill Clinton is not an exception. The Cuban policy was really complicated, 
but it can be divided into four main stages. The first stage can be referred to The Refugee 
Crisis of August 1994. After rioting broke out in Havana in July 1994, Castro opened Cuba's 
beaches to anyone who wanted to leave the country by sea. As a result over 30,000 refugees 
fled the island on flimsy homemade rafts during August alone. The majority were intercepted at 
sea by U.S. Navy and Coast Guard ships and confined at the U.S. Naval Base in 
Guantanamo, Cuba. The flood of refugees ended after President Clinton terminated a long-
standing U.S. policy of admitting all Cubans automatically as political refugees. 

The second stage can be connected with the U.S. - Cuba Immigration Agreement of 
1995. This agreement was negotiated secretly in New York City, without the participation 
of the U.S. Department of State. It established a more effective system for processing the 
migration of 20,000 Cubans annually to the United States. The agreement also 
committed the United States to repatriate forcibly any Cubans caught trying to enter the 
United States illegally. 
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The third stage occurred when the Downing of Two U.S. Civilian Aircraft in 1996 
took place. Three U.S. citizens and a Cuban living in the United States were killed in 
February 1996 when Castro ordered jet fighters to destroy two small U.S. civilian aircraft 
flying in international air space over the Straits of Florida. The Clinton Administration did 
not respond in any way, and Castro got away cleanly with ordering the murder of four 
persons – three of them U.S. citizens. Simultaneously, he cracked down hard on 
opposition groups that were starting to surface across Cuba. 

The last stage occurred with the failing to enforce the Helms-Burton Act. President 
Clinton signed the bill into law in 1996, but never has allowed the law to be enforced in 
full. Every six months since the law was enacted, the President has waived the 
enforcement of Title III, which allows U.S. citizens with property claims outstanding in 
Cuba to file suit in U.S. courts against foreign firms and individuals who may be using 
those confiscated Cuban assets. The Clinton Administration also has been lukewarm in 
its implementation of Title IV, which requires the United States to suspend the visas of 
foreign businessmen who invest in Cuba as well as those of their direct relatives. 

Mexico is at the top of the list of U.S. foreign policy priorities in Latin America, but the 
Clinton Administration has done little to develop closer relations since 1994. The United 
States has vital economic and security interests at stake in maintaining a close relationship 
with Mexico, yet President Clinton has made little effort to cultivate closer relations with the 
government of President Ernesto Zedillo in Mexico since bilateral U.S.‒Mexico relations took 
a bad turn as a result of the peso crisis that erupted in December 1994 [3]. 

The peso crisis threatened the collapse of the Mexican economy. Clinton believed 
the collapse of Mexico's economy would have a negative impact on the United States 
because of their close economic ties. He proposed a plan to address the financial crisis in 
Mexico, but many in Congress, fearing that constituents would not favor aid money to 
Mexico, rejected the plan. In response, Clinton drafted a $20 billion loan package for 
Mexico to restore international confidence in the Mexican economy. The loan was 
approved and Mexico completed its loan payments to the United States in January 1997, 
three years ahead of schedule. Nevertheless, the economic crisis in Mexico accelerated 
the process of political reform. 

President Clinton calls himself as a free trader, but the record belies that claim. 
Although more than 30 bilateral and regional free-trade agreements are in effect 
throughout Latin America, the United States participates only in NAFTA with Mexico and 
Canada. Clinton did not alter the original agreement, but complemented it with the North 
American Agreement on Environmental Cooperation and the North American Agreement 
on Labor Cooperation, making NAFTA the first trade treaty concerned with each country's 
labor laws, albeit with very weak sanctions. NAFTA provided for gradually reduced tariffs 
and the creation of a free-trading bloc of North American countries: the United States, 
Canada, and Mexico. That was rather important steps for the development of NAFTA and 
for the foreign policy of the USA.  

So, Latin American direction was one of the most important for the US foreign policy 
during the presidency of Bill Clinton. Operation Uphold Democracy that was provided in 
order to remove military regime that was established as a result of the Haitian coup d’état 
was rather disputable, but can be considered as successful as it achieved the main goals. 
The Cuban policy was complicated and it can be divided into separate stages. The 
relations were stressed because of the number of problems, but by the end of Clinton’s 
term situation cleared up. The problem of the fall of Mexican peso was threat for the USA 
and international community. But thanks to the joint efforts this problem was solved and 
new dimension in the NAFTA began and strengthen relation between two countries.  
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основні причини протистояння Радянському Союзу. Охарактеризовано основні здобутки 
внутрішньої політики та проаналізовано результати провадження зовнішньої політики 
держави. 

Ключові слова: зовнішня політика, США, Джиммі Картер, політика стримування, 
політика залякування. 

 
A foreign policy or national external policy is a drafted up blueprint of a state with 

objectives that safe guide the activities and relationships of one state in its interactions 
with other states.  

There are basic rules to follow when developing a foreign policy, such as the 
influence of domestic considerations, the behavior of other states, or plans to advance 
specific geopolitical designs. Every international recognized independent state needs a 
foreign policy to interact with other states and through its foreign policy, a state tries to lay 
out what they want to achieve with a said state or regional blocks [1]. As the blueprint of a 
state set up relations menu, foreign policy of a state is not only concerned with the 
behavior of a state towards other states, but displays the ways in which the central 
governments of sovereign states wants to relate with each other and to find a place in the 
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global system in order to achieve various goals or objectives by means of international 
laws. 

The concept guiding American foreign policy in global struggle with the Soviet Union 
and its allies was containment [3]. It held that the United States did not need to engage in 
a war to defeat the Soviet Union. Instead it could adopt a policy of constant vigilance and 
the creation of alliances in which American power would be used to contain and counter 
Soviet aggressive moves. 

During the Cold War, all focused on the conflict between the United States and 
Communist countries. The main stories were the Communist takeover of China, the 
Korean War, US relations with Cuba, and the Vietnam War. Thus until the collapse of the 
Soviet Union in 1991, the US media depicted the world in general and the preceding 
stories in particular from the American side of the Cold War frame. 

Another concept guiding US foreign and military policy during the Cold War was 
deterrence [5]. According to deterrence theory, nuclear weapons were too powerful and 
destructive to be used as instruments of warfare. They were best suited to holding an 
opponent (here, the Soviet Union) in check by threatening it with destruction should it 
engage in an act of nuclear aggression. 

Deterrence strategies are designed to prevent an opponent from undertaking an 
objectionable course of action. It was an article of faith during the Cold War that nuclear 
deterrence could not be assumed to exist through the possession of a large nuclear 
arsenal. The United States adopted a second strike strategy: to deter an attack by 
possessing the capability to absorb an enemy’s nuclear attack and retaliate with so much 
force that it could inflict an unacceptable level of damage on its society. Stability was 
assumed to be assured when both sides adopted such a strategy. 

This created a situation of mutual assured destruction. Thus a major concern of 
policymakers in the United States was that the Soviet Union not be allowed to gain a 
significant advantage over the United States in the size of its nuclear inventory. Because 
Soviet leaders shared the same goal, the result was an arms race. 

Jimmy Carter, a member of the Democratic Party, took office as the 39th President 
of the United States on January 20, 1977 at age 52. Carter served in office for 4 years 
and left when he lost reelection.  

Domestic accomplishments of President Carter: 
• Created two new cabinet-level departments: the Department of Energy and the 

Department of Education; 
• Established a national energy policy that included conservation, price control, and 

new technology; 
• Took measures to improve the environment through the Alaska National Interest 

Lands Conservation Act and the Superfund Act, which is designed to clean up sites 
contaminated with hazardous substances; 

• Espoused a process of bureaucratic streamlining and was responsible for 
deregulating the airline, trucking, rail, communications, and finance industries [4]. 

Foreign policy accomplishments of President Carter: 
• Strongly promoted human rights during his tenure and initiated the Camp David 

Accords, the Panama Canal Treaties, and the second round of Strategic Arms Limitation 
Talks (SALT II); 

• Presided over the 1979–1981 Iran hostage crisis and the failure of its major rescue 
operation, resulting in the deaths of eight American servicemen, one Iranian civilian, and 
the destruction of two aircraft; 

• Boycotted the 1980 Summer Olympics in Moscow in response to the Soviet 
invasion of Afghanistan in 1979 [2]. 

Therefore, the general features of US foreign policy is a policy of containment and 
deterrence policy. The main reasons for opposition to the Soviet Union ‒ are to prevent 
the spread of communist influence and planting its ideas. The main achievements of 
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foreign policy: strongly promoted human rights, Iran hostage crisis, and conviction of the 
Soviet invasion of Afghanistan. 
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Великобританії і Північної Ірландії та Європейським Союзом: головні передумови та 
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Modern international relations between the United Kingdom and the European 

Union may be characterized as the most complex during the whole history. The main 
reason is the Brexit – a new term in world politics occurred due to the tensioning in the 
relations between two parties. This notion is namely connected to the events of the last 
few years when the United Kingdom openly notified international community about its 
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intention to leave the EU and actually officially started this process. This determines the 
relevance of the research topic that is the interdependence of internal political problems 
and the inefficiency of the international organization on the modern international relations 
between the European Union and the UK.  

The main purpose of the work is to explore key factors and reasons for the 
worsening of relations between parties and British exit from the EU. 

As it was mentioned before, the history of the relations between the UK and the EU 
is full of periods of tensions when the UK tried to withdraw from the EU. Current situation 
doesn’t happen at the first time, as in 1975, the British nation held a referendum on the 
question: «Do you think the UK should stay in the European Community (Common 
Market)?». The result was 67 percent «Yes» vote included most of the UK’s 
administrative counties, regions and Northern Ireland [2]. 

Tensions between the EEC and the UK appeared in 1984 once again, when the 
Prime Minister Margaret Thatcher talked tough about reducing British payments to the 
EEC budget [4]. During that period of time the UK was the third-poorest nation in the 
Community, but it was paying a lot more into the budget than other members due to its 
relative lack of farms. As a result, the UK reduced its contribution to the budget from more 
than 20 percent of the total in the ‘80s to approximately 12 percent.  

Even after the Maastricht Treaty of 1993 and creating the European Union as it is 
known today, the UK remained separated from some common policies as for example 
single currency policy.  

The situation positively changed when Tony Blair came to power in 1997 being a 
strong supporter of strengthening relations with the EU [1, p. 82]. But the frequent 
outbreaks of the «mad cow» (bovine spongiform encephalopathy) in the late 1990s 
caused the mass bans on British beef to export to European countries. Although the ban 
was lifted soon, the relations still were tightened with France that resumed the deliveries 
of British production only in the middle of 2000s.  

In 2007 the EU faced another political crisis after failing to adopt EU constitution, but 
member nations still signed the Lisbon treaty broadening the influence of Brussels [3]. 
The very confusing moment with British diplomat’s participation occurred as the Prime 
Minister Gordon Brown didn’t appear at the official ceremony of signing. This incident was 
the reason for British Prime Minister being highly criticized by both national and 
international community for such irresponsible attitude to official procedures. 

In 2011 David Cameron became the first UK prime minister to veto a EU treaty in 
2011 [5]. In early 2013, he gave a much-anticipated speech in which he highlighted the 
challenges facing Europe and promised to renegotiate membership in the EU if his 
Conservative Party won a majority in the next general election. At the same time, support 
was growing among British nation for the UK Independence Party (UKIP) and its policy 
against the EU. 

After winning reelection in May 2015, David Cameron started the process of 
renegotiating the UK-EU relationship, putting on the list such issues as changes in 
migrant welfare payments, financial safeguards and easier ways for Britain to block EU 
regulations. In February 2016, he made public the results of the negotiations, and set 
June 23 as the date of the national referendum. 

More than 30 million people took part in voting, the majority of which voted for the 
United Kingdom to leave the European Union. Northern Ireland voted to remain in the 
EU, as well as Scotland thereby creating new calls for another referendum on Scottish 
independence. Importantly England and Wales voted in favor of Brexit. 

In October 2016, Theresa May who replaced David Cameron as British Prime 
Minister, announced her intention to invoke Article 50 of the Treaty on European Union, 
formally notifying about Britain’s intent to leave the EU. 
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On March 29, 2017, the order, signed by May a day earlier, was delivered to the 
Council of the European Union, officially starting the two-year countdown to Britain’s EU 
departure, now tentatively set for March 30, 2019 [5]. 

The main reasons and key factors that made British nation vote in favor of leaving 
the EU might be the following: economic, political and social. First of all, the instability and 
stagnation of European economy over the last years convinced the Brits to review their 
attitude to the organization which failed to deal with the consequences of economic crisis 
of 2008. This referendum proves British readiness to overcome several economic 
problems possible after withdrawal as the country will lose its preferences and influence 
in trade relations with other European states to some extent.  

Another reason has social background and refers mostly to problems with 
nationalism manifestations all over the world including the UK. People lose their 
confidence in the efficient work of such international organizations as the IMF, NATO and 
EU as well. Observing such problems as immigration crisis British citizens doubt the 
necessity of being member of the European Union as it usually leads to outbreaks of 
violations in the society and creates more conflicts inside the country.  

In the way of political reason the difference in views on Brexit created a gap 
between representatives of political parties leading to conflict inside the political elite of 
the country. 

The results of the study may be presented as following statements: 
‒ Brexit is new term in the framework of the UK-EU relationships; 
–  History of relations has a lot of examples for events similar to Brexit; 
–  There are economic, political and social factors of influence on the Brexit process; 
– Brexit can not be turned back as the process will inevitably lead to the worsening 

of relations between parties as well as have significant impact on the whole system of the 
international relations.  

To sum up, Brexit as not a new phenomenon in modern European history still 
makes the relations between the UK and the EU modify significantly as well brings vital 
changes to the whole international system creating new opportunities and challenges for 
the its players. As a result, we can observe rather rapid development of forms of 
relationships among states and international organizations.  
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Regional processes are considered to be an integral part of the development of the 

European Union. The importance of the regions in the decision making process on all 
levels increases rapidly. The significance of the European experience in the effective 
implementation of regional development for Ukraine cannot be underestimated.  

The aim of this article is to analyze the main tendencies of the development of the 
EU regional policy and to devise recommendations for the formation of an effective 
regional policy of Ukraine.  

For the last twenty years, the Cohesion policy which was conducted by the 
European Union has been an important factor that allowed poorer regions to be able to 
compete on the Single European market and to catch up with more developed territories.  

Main courses of the European regional policy were formed under the influence of 
the globalization processes that defined general principles and approaches. On the global 
level, while European Union remains to be the center of considerable wealth and 
economic potential, the nature of development is still uneven. As a result, some 
substantial socio-economic disproportions that are remained only grew after the 
accession of new countries. For example, before 2004 average GDP of the poorest 
region accounted for two thirds (67 %) of the average GDP of European Union. After the 
entry of ten new member countries, average GDP in the poorest region made up less 
than a third (28 %) of the average GDP of European Union. 43 % of the production in the 
European Union is accounted for only 14 % of the EU territory, shaping certain 
geographical pentagon (where the products with high added value are being produced) 
formed by London, Hamburg, Munich, Milan and Paris [1].  
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European regional development policy is based on the political principle, according 
to which richer states and regions are obliged to ensure solidarity with poorer countries 
and regions, as well as economic principle that the lower output in the poor member 
states and regions, or countries and regions with high unemployment rate is considered 
to be the loss of potential and opportunities for the European Union as a whole.  

Investment in the modern infrastructure and innovation activities, better education 
and professional training for people in the weaker regions is something that will open new 
markets and expand economic potential for all member states. At the same time, the 
policy of approach helps to maintain consensus on the background of the key historical 
accomplishments of the EU, in particular the establishment of the single market and 
introduction of the single currency, euro, which is now used in 19 member states.  

Regional development is a process that requires efficient and effective institutions, 
demanding close cooperation between governments, business organizations and social 
groups on every level.  

Peculiarities of the functioning of the institutional system of the European Union are: 
the interaction between different institutions during the decision making process; 
polycentric institutional structures; “divided loyalty” and the separation of powers 
(legislative, executive and judicial).  

To help shape and implement the regional policy of the European Union, the 
Structural Funds and the Cohesion Fund were created. The Structural Funds are made 
up of the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund, the 
European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), and the European Agricultural Fund for 
Rural Development (EAFRD). The Structural Funds and the Cohesion Fund make up one 
of the largest bulk of the EU funding.  

The main principles of the work of the Structural Funds are the principles of 
subsidiarity and complementarity (or also known as co-financing). According to those 
principles, money from the Structural Funds only supplements national and local funds. 
The activity of the Structural Funds directly affects spatial organization of the European 
Union and serves as an expression of the European Union spatial policy.  

The division of the Structural Funds in the country depends on the domestic national 
priorities. For example, in Poland 24,9 % of the total amount were allocated to the 
regional development, and 12,4 % on the investments to innovation and economy’s 
competitiveness [1]. In Czech Republic around 80% of revenues from the Structural 
Funds aimed at the development of transport infrastructure, protection of the 
environment, innovations and human resources [3].  

According to the report of the European Commission for 2007‒2013 the main 
outcomes of the work of the funds is the growth of GDP and employment rate. Money for 
the new budget of 2014–2020 will be directed on strengthening connections between the 
Cohesion Policy and other common policies of the European Union, as well as on the 
development of intellectual strategy, creation of new jobs, addressing the climate change, 
reduction of poverty and social exclusion. In this new program of regional development 
the connection between regionalization and process management in the EU is particularly 
emphasized. 

EU Integration aspirations of Ukraine are constrained by the lack of high-quality 
institutional support at both, national and regional levels. Ukraine requires the 
improvement of the mechanism of redistribution of financial flows to help less developed 
regions. Although, many regional programs addressed through the branch programs, it is 
still unclear which financial flows from the state budget are concentrated in the region. 

It is typical for the regional policy of the European Union to identify clearly the object 
of the regional policy, based on the specifics of the administrative-territorial entity and 
current problems of economic activity. In Ukraine the main object of state regional policy 
is a region, while in the current situation the transition is necessary to the lower units, for 
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example districts. This way, a special alliances will be formed that will receive financial 
aid in the sphere of regional development and accordingly liquidate disproportionality.  

Another problem is the coordination of the regional policy with other types of state 
policies. In the European Union, highlighted its coordination function, which is the 
adjustment of the territorial influence that most certainly increases its role. Ukraine 
doesn't have the necessary legislation that defines rules of mutual coordination of 
regional, social and other state policies. The creation of the new institutional conditions 
for the development of the national regional policy and successful coordination of 
different types of state policies is an important component of the effective implementation 
of the state regional policy.  

On the 5 of January, 2015, the President of Ukraine signed the law «On Principles 
of State Regional Policy» that defined the aim, principles and priorities of the new state 
regional policy; new national strategy of regional development; principles of financial 
support and monitoring of the implementation of the new state regional policy [5]. A 
special attention in this law is being paid to the principles that repeat main principles of 
the European regional policy, which are: openness, complementarity and subsidiarity. 
This strategy of the regional development is devised on the period of 7 years.  

It is very important for Ukraine to use the experience in the regional policy of the 
countries that passed the transitional stage of development and became members of the 
European Union. For example, countries like Poland, Slovakia, Czech Republic, Latvia, 
and Lithuania showed the high effectiveness of the implementation of the European 
models. 

In the process of shaping the effective regional policy of Ukraine it's important to 
implement basic models of the European Union regional policy: strategic approach, 
standards, the development of the mechanism of redistribution of the financial resources, 
strengthening of the local initiative, motivation for self-development of the regions, 
stimulation of the domestic market of the regions based on the usage of local resources 
and conditions. 
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Проаналізовано політику Європейського Союзу щодо поводження з твердими 

побутовими відходами. Охарактеризовано нормативно-правову базу ЄС, яка спрямована на 
вирішення проблеми з переробки та утилізації твердих побутових відходів. Розглянуто 
основні цілі політики ЄС щодо вирішення проблеми побутових відходів.  
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        Romanyuk V. R. EU Policy for Solid  With Waste. EU policy for dealing with solid waste is 
analyzed. Сharacterized legal framework of the EU, which aims to solve the problem of recycling 
and disposal of solid waste. Considered the main goals of EU policy to solve the problems of 
solid waste. 
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У світі сьогодні спостерігається погіршення екологічної ситуації, яке пов’язане 

зі збільшенням викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище та 
виснаженням природних ресурсів. Одним із завдань для покращення ситуації у цій 
сфері є вирішення проблеми з побутовими відходами, об’єми яких постійно  
збільшуються. Ця проблема є актуальної для різних країн світу, особливо тих, які 
мають високий рівень розвитку, у тому числі й країн ЄС.   

Країни ЄС постійно шукають нові шляхи управління поводженням із твердими 
побутовими відходами та виробляють спільну політику щодо цього. Поширений 
метод простого захоронення відходів, який використовується в більшості країн світу, 
не вирішує цієї проблем та не є економічно доцільним. У провідних європейських 
країнах (Данія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австрія) захороненню 
підлягає менше 5 % твердих побутових відходів, 35 % – переробляється, 15 % – йде 
на компостування та отримання біогазу, а решта – в більшості країн потрапляє на 
спалювання [3]. 

Зважаючи на складність та серйозність проблеми поводження з відходами, в 
ЄС розроблена й прийнята велика база нормативних документів у цій сфері 
діяльності. Країнами прийнято понад 90 Директив у сфері екології, які стосуються 
спільної політики ЄС щодо очищення стічних вод у міських умовах, захисту 
повітряного середовища від забруднень, що виділяють установки для спалювання 
сміття, нагляду йі контролю за перевезенням небезпечних відходів, видалення 
відпрацьованого масла тощо [8]. 

Головним нормативно-правовим документом, який визначає правові рамки та 
основні принципи поводження з відходами, є Директива 75/442/ EWG [2]. Загалом 
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вона нараховує 16 категорій відходів, на основі яких впроваджений єдиний 
Європейський каталог відходів (рішення 2000/532/EWG), що періодично 
переглядається й оновлюється [1,2]. У Директиві також визначено основні принципи 
поводження з відходами, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у цій 
сфері (рис. 1). 

  
 

Рис. 1. Основні принципи поводження з побутовими відходами  
згідно Директиви 75/442/ EWG 

 
Згідно з Директивою 75/442/EWG країни ЄС повинні створити комплексну та 

розвинену мережу об’єктів розміщення відходів з урахуванням передових наукових 
та економічних технологій. Оскільки Директива не забороняє захоронення відходів, 
а забороняє лише недбале поводження з ними та їх несанкціоноване розміщення, 
то перед підприємствами постає досить складне завдання, яке передбачає поділ 
відходів на види, їхній облік та транспортування, отримання необхідних дозволів в 
уповноважених органах влади тощо. 

Важливими правовими актами ЄС у сфері управління відходами є Директиви, 
присвячені переробці відходів, їх утилізації та транспортуванню (рис. 2). Наприклад, 
Директива 1999/31/WE встановлює вимоги до знешкодження відходів та їх 
складування [4]. Директива 94/62 вимагає від країн ЄС переробляти й повторно 
використовувати відходи [5]. Зазначені нормативно-правові акти становлять основу 
системи управління відходами у країнах-членах ЄС.Зазначені законодавчі акти 
спрямовані на врегулювання відносин, пов’язаних із проблемами стосовно 
поводження з відходами, а також системою заходів щодо організаційно-
економічного стимулювання ресурсозаощадження. Основними принципами 
законодавства є мінімізація утворення, максимальна утилізація, забезпечення 
повного збирання й своєчасного знешкодження відходів відповідно до вимог 
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екологічної безпеки. Важливим аспектом поводження з відходами є застосування 
сучасних методів їх ідентифікації, класифікації, паспортизації з метою визначення 
високоефективних технологій поводження з ними відповідно до стандартів ЄС.  

 

 
 

Рис. 2.  Директиви ЄС щодо переробки, утилізації та транспортування  
твердих побутових відходів 

 

Враховуючи динамічний розвиток сфери поводження з відходами, а також 
поступовий перехід європейських країн до суспільства рециклінгу, в ЄС 
запропоновано переглянути деякі зі встановлених директивами цільових показників. 
Це передбачено в рамках документа «Пропозиції до Директиви щодо внесення змін 
та доповнень до директив 2008/98/ЄC про відходи, 94/62/ЄC про упаковку та відходи 
упаковки, 1999/31/ЄC про захоронення відходів, 2000/53/ЄC про транспортні засоби, 
термін експлуатації яких закінчився, 2006/66/ЄC про батарейки й акумулятори та 
відходи батарейок й акумуляторів та 2012/19/ЄС про відходи електронного та 
електричного обладнання» [7]. 

Проаналізувавши політику ЄС щодо поводження з побутовими відходами,  
можна визначити основні її цілі, яких мають досягнути країни ЄС [6]: 

 – збільшення обсягів перероблення/повторного використання твердих 
побутових відходів до 50 % у 2020 р. від загального обсягу їх утворення та до 70 % у 
2030 р.; 

– збільшення обсягів перероблення/повторного використання відходів упаковки 
до 80 % загалом у 2030 р., а також для різних видів матеріалів; 

– поступове скорочення до 2025 р. обсягів захоронення на полігонах для 
безпечних відходів ресурсоцінних компонентів відходів (у т. ч. полімерів, паперу, 
металів, скла та біовідходів). Граничний показник їх захоронення не повинен 
перевищувати 25 %; 

 ‒  зменшення утворення харчових відходів на 30 % із 2017 р. до 2025 р.; 
 ‒ запровадження системи раннього попередження для прогнозування й 

уникнення можливих труднощів із дотриманням нових вимог;  
‒  забезпечення повної «простежуваності» небезпечних відходів;  
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‒ збільшення економічної ефективності схем розширеної відповідальності 
виробника шляхом визначення мінімальних умов;  

‒ спрощення вимог до звітування та полегшення зобов'язань, що стосуються 
малих і середніх підприємств;  

‒ гармонізації та оптимізації розрахунку цільових показників і підвищення 
надійності ключових статистичних даних. 

Основним документом, який визначає основні напрями політики Європейського 
Союзу у природоохоронній сфері до 2020 р., є «Сьома програма дій із 
навколишнього середовища» [9], що набула чинності з 1 січня 2014 р. Питання 
відходів у ньому не виділяється як окремий пріоритет, а розглядається в контексті 
чотирьох із дев’яти, встановлених Програмою дій, ключових цілей. Найбільшу увагу 
поводженню з відходами приділяє ціль 2 «Перехід країн Європейського Союзу до 
ресурсоефективної, зеленої й конкурентоспроможної низьковуглецевої економіки». 
Окремі питання поводження з відходами розглядаються у цілі 5 «Поліпшення рівня 
знань і бази фактичних даних для екологічної політики ЄС»,  цілі 8 «Підвищення 
стійкості міст ЄС» і цілі 9 «Посилення ефективності ЄС у вирішенні міжнародних 
екологічних та пов'язаних із кліматом проблем».  

Отже, ЄС має розроблену потужну нормативно-правову базу, яка стосується 
питань поводження з твердими побутовими відходами. Зазначені законодавчі акти 
спрямовані на мінімізацію утворення відходів, максимальну їх утилізацію, 
забезпечення повного збирання й своєчасного знешкодження відходів відповідно до 
вимог екологічної безпеки. 
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Досліджено особливості політичного режиму сучасної України. Проаналізовані основні 
типи демократичних режимів. Охарактеризовані труднощі, які можуть виникнути під час 
реалізації відповідної моделі політичного режиму в умовах розвитку вітчизняного 
суспільства. 

Ключові слова: політичний режим, демократія, лібералізм, соціал-демократія, 
консерватизм, державне регулювання, прогресивний податок. 

 
Morenchuk A. A. Problems and Prospects of Development of Democratic Political 

Regime in Ukraine. The features of the modern political system of Ukraine were examined. The 
basic types of democratic regimes were analyzed. The difficulties that may arise in the 
implementation of appropriate model of political regime in the development of the national society 
were characterized. 

Key words: political regime, democracy, liberalism, social democracy, conservatism, 
government regulation, the progressive tax. 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах, коли перед нашою країною 
визріла необхідність кардинального реформування політичної системи, важливим 
науковим завданням стає з’ясування базових принципів розбудови демократичної 
держави. При цьому, вибір типу демократичної системи повинен ґрунтуватися на 
чіткому розумінні як переваг, так і недоліків того чи іншого типу демократичного 
режиму, національних особливостей і соціального запиту. 

Метою наукового дослідження є аналіз основних типів демократичного 
політичного режиму в контексті розбудови в умовах сучасної України. 

Досягнення мети зумовило постановку й вирішення таких завдань: 
− виділити основні типи демократичних політичних режимів; 
− охарактеризувати основні принципи та особливості розвитку ліберальної, 

соціальної й консервативної демократії; 
− з’ясувати перспективи розбудови конкретних демократичних режимів в 

умовах України. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Представники української політичної еліти дуже часто наголошують, 
що прагнуть розбудувати політичну систему нашої держави за європейським 
зразком. При цьому, рідко хто з них зазначає, що саме означає розбудова 
європейської моделі демократії, а тим більше не піддає аналізу, наскільки це 
можливо й доцільно робити у сучасних вітчизняних умовах. Водночас це питання 
надзвичайно важливе, бо без розуміння базових принципів, на основі яких 
здійснюються політичні реформи, важко досягти хоча б якогось успіху. 
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Основними типами політичного ладу є демократичні й недемократичні. При 
цьому важливо розуміти, що вони, у свою чергу, поділяються на відповідні підтипи. 
Іншими словами – демократія буває різною – ліберальною, соціал-демократією, 
консервативною.   

Одним із різновидів демократичного режиму є ліберальний. Серед ідеологів 
лібералізму можна виділити Джона Локка, Адама Сміта, Джеремі Бентама та Джона 
Стюарта Мілля. Лібералізм передбачає обмеження втручання держави в суспільні 
й, особливо, економічні відносини. Так, на ранньому етапі розвитку капіталізму 
державна влада фактично виконувала функцію «нічного вартового» суспільних 
відносин. Тобто, держава брала на себе лише функції забезпечення зовнішньої та 
внутрішньої безпеки – армія, поліція, судочинство. Лібералізм базується на ідеях 
свободи та рівності. Ліберали підтримують широкий спектр думок залежно від їх 
розуміння цих принципів, але в цілому вони орієнтуються на такі ідеї, як свобода 
слова, свобода друку, свобода віросповідання, вільні ринки, мінімальні податки, 
цивільні права, демократія, світська влада, індивідуалізм, гендерна рівність. 
Прихильники лібералізму вважають, що держава не повинна забезпечувати 
однаковий рівень життя для громадян. Вона повинна лише створити їм однакові, 
рівні умови для самореалізації. А вже наскільки кожен досягне успіху, залежить від 
його наполегливості, працелюбності, талантів тощо. 

Ідеї ліберальної демократії відіграли ключову роль у буржуазних революціях і 
реформах кінця ХVІІІ–ХІХ ст. в таких країнах, як Англія, США, Франція тощо. Однак, 
із другої половини ХІХ ст. принципи класичного лібералізму зазнали випробувань 
під тиском економічних спадів і криз. Ідеал людини, яка наполегливою працею й 
талантом може забезпечити своє місце в світі, здавався все більше 
неправдоподібним. Основна політична реакція проти змін, внесених 
індустріалізацією й невтручанням капіталізму, привнесла переважання 
консервативних тенденцій, а пізніше більш впливовою силою в політиці став 
соціалізм. Велика Депресія, починаючи з 1929 р., прискорила дискредитацію 
ліберальної економіки й підсилила заклики державного контролю над 
господарськими справами. Яскравим прикладом цих тенденцій став «новий курс» Ф. 
Рузвельта в США. Економічні біди спонукали широке невдоволення в 
європейському політичному світі, що призвело до посилення фашизму та комунізму. 
В умовах холодної війни країни Заходу також тяжіли до державного регулювання 
над важливими сферами суспільного життя. Проте, економічна криза 1970-х рр. 
надихнула на відхід від кейнсіанської економіки, особливо при Маргарет Тетчер у 
Великій Британії й Рональді Рейгані в США. Це оновлення класичного лібералізму – 
«неолібералізм» тривало впродовж 1980–1990-х років. 

Інший тип демократичного політичного режиму – соціал-демократія, являє 
собою ідейно-політичну течію, що почала складатися в рамках соціалізму. Однак 
пізніше її прихильники перейшли на позиції поступового вдосконалення суспільства 
в напрямі більшої суспільної справедливості, свободи та відповідальності відносно 
всіх верств суспільства. 

Соціал-демократія формувалася під впливом Французької революції та ідей 
соціалістів О. де Сен-Симона, Ш. Фур’є, Р. Оуена та ін. Надалі істотний вплив на 
соціал-демократію здійснив марксизм, від якого вона сприйняла ідеї загальної 
рівності, усуспільнення засобів виробництва й т. д. Наприкінці XIX – початку XX ст. 
під впливом успіхів робітничого руху в індустріально розвинених країнах Заходу 
соціал-демократія поступово відійшла від марксизму й зосередилася на 
еволюційному вдосконаленні старої суспільної системи.  

Соціал-демократія є політичною, соціальною та економічною ідеологією, яка 
підтримує економічні та соціальні заходи зі сприяння соціальної справедливості в 
рамках капіталістичної економіки. Це тип політичного режиму, який забезпечується 
представницькою демократією, заходами щодо перерозподілу доходів і 
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регулювання економіки, в державних положеннях загального інтересу та соціального 
забезпечення. Вона часто асоціюється з соціально-економічною політикою, яка 
значно посилилася в Північній і Західній Європі, зокрема скандинавською моделлю в 
другій половині ХХ ст. У цей період соціал-демократи почали формувати змішану 
економіку, засновану на домінуванні приватної власності, при передачі основних 
комунальних та громадських послуг у сферу державної власності. В результаті, 
соціальна демократія стала асоціюватися з кейнсіанською економікою, державним 
втручанням і державою загального добробуту. Соціал-демократія відіграє важливу 
роль у житті розвинених капіталістичних країн. При цьому відмінності між соціал-
демократичними партіями й партіями ліберальних і консервативних ідейно-
політичних орієнтацій помітно стираються. 

Сучасна соціальна демократія характеризується прихильністю до політики, 
спрямованої на боротьбу з нерівністю, гноблення непривілейованих груп і бідності, 
включаючи підтримку забезпечення доступності громадських послуг, таких як догляд 
за людьми похилого віку чи дітьми, освіта, охорона здоров’я й широкі програми з 
соціального страхування. Тут держава бере на себе роль перерозподілу суспільних 
доходів інструментами прогресивного оподаткування й реалізацією широкого 
спектру соціальних програм, направлених на підтримку малозабезпечених тощо. 

Консерватизм є політичною й соціальною філософією, яка сприяє збереженню 
традиційних соціальних інститутів у контексті культури та цивілізації. За деякими 
визначеннями, консерватори по-різному прагнули зберегти інститути, включаючи 
релігію, монархію, парламентаризм, права власності та соціальну ієрархію, 
підкреслюючи стабільність і спадкоємність, тоді як більш крайні елементи, які 
називаються реакціонерами, виступають проти модернізації й прагнуть повернутися 
до стану «як все було раніше».  

Важливо розуміти, що немає єдиного набору ознак, які можна використати як 
універсальні для характеристики консерватизму, Це пов’язано з тим, що сенс 
консерватизму залежить від того, що вважається традиційним у певному місці та в 
певний час. Таким чином, консерватори з різних частин світу, кожен відстоюючи свої 
відповідні традиції, можуть розходитися з широкого кола питань. На відміну від 
традиції на основі визначення консерватизму, політичні теоретики, такі як Корі 
Робін, визначають консерватизм насамперед з погляду загального захисту 
соціальної й економічної нерівності [4]. Консерватори додали патріотизм і 
націоналізм у список традиційних цінностей, які вони підтримують.  

Типи консервативних демократичних режимів можуть бути представлені у 
різних формах: ліберальний консерватизм; консервативний лібералізм; 
лібертаріанський консерватизм; фінансовий консерватизм; національний і 
традиційний консерватизм; культурний і соціальний консерватизм; релігійний 
консерватизм; прогресивний консерватизм. 

Президент України та інші представники влади часто наголошують, що вони 
орієнтуються на європейську модель. В країнах Європейського Союзу нині 
переважає соціал-демократія. Загальні принципи соціал-демократії та її стандарти 
популярні серед значної маси населення. Однак на практиці реалізувати її в 
вітчизняних умовах буде дуже важко. В країні недостатньо ресурсів для 
забезпечення широких соціальних програм. Спроби ж перерозподілити багатства, 
наприклад за рахунок запровадження прогресивної системи оподаткування доходів, 
або запровадження додаткових податків на розкіш, можуть призвести до банального 
відтоку капіталів.  

Крім того, однією з ключових вітчизняних проблем є надмірно роздутий 
бюрократичний апарат. Соціал-демократична модель передбачає наявність великої 
кількості державних структур, що відповідають за ефективний розподіл соціальних 
благ у суспільстві, контролюють реалізацію широкої мережі соціальних програм 
тощо. В умовах вітчизняних реалій величезна армія чиновників під видом 
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переформатування просто змінить назви табличок на кабінетах абсолютно не 
підвищивши ефективності функціонування державного апарату.  

Більш перспективною, незважаючи на серйозні труднощі, що лежатимуть на 
шляху її втілення, вбачається розбудова ліберальної системи. Цей шлях 
передбачає серйозний демонтаж як існуючих політичних механізмів, так і зміну 
соціально-психологічних установок. Очевидно, буде відчуватись опір серед значної 
частини населення, не готової до радикальних змін. Це стосується тієї частини, яку, 
як правило, ідентифікують терміном «совок». Представники цієї групи звиклися з 
патерналістською моделлю, при якій відповідальність за благополуччя індивіда бере 
на себе держава. При цьому їх влаштовує те, що їм забезпечуються мінімальні 
блага на фоні тотальної корупції, зловживань влади, олігархічної економіки тощо.  

Саме з таким неприйняттям зустрілись ліберальні за своїм характером 
грузинські реформи М. Саакашвілі. Переважна частина грузинів виявилася не 
готовою до того, що держава зняла з себе відповідальність за значну кількість 
соціальних гарантій. Наприклад, медичне обслуговування стало повністю платним, 
так як усі клініки були передані до рук приватних власників. 

Опір слід чекати й з боку чиновницького бюрократичного апарату, який не 
бажатиме позбавляти державу інструментів впливу та контролю, а, відповідно, себе 
від можливостей корупційних доходів.  

Лібералізм дасть змогу створити умови при яких люди, які сумлінно й 
наполегливо працюють, постійно себе удосконалюють, мають творчий потенціал – 
досягнути успіху. В таких умовах має процвітати дрібний і середній бізнес, а не 
підприємства олігархів, що функціонують значною мірою за рахунок державних 
коштів і законодавчого лобіювання. Саме із-за відсутності таких умов мільйони 
молодих (і не лише молодих) українців зараз покидають нашу країну й шукають 
кращої долі за її межами. Тому, що система заточена на підтримку не чесних і 
працьовитих, а розвивається за старою, радянською схемою, при якій панувала 
негативна селекція – успіху досягали ледачі (достатньо згадати одну 
колективізацію, при якій розкуркулювали заможних і працьовитих селян, а опорою 
режиму були комбіди – загони, сформовані з найбідніших селян), підступні, гнучкі і т. 
п. Рейтинги найприбутковіших професій на заході очолюють хірурги, стоматологи, 
викладачі університетів, представники творчих професій – режисери, музиканти, 
актори тощо. А наш «рейтинг» демонструють електронні декларації, де рядові 
чиновники перетворюються у банальних феодалів із величезною кількістю 
нерухомості, землі, дорогих автомобілів, власними церквами, колекціями алмазів 
тощо. Водночас лікарі, викладачі, інженери відчувають суттєві матеріальні труднощі. 
Значною мірою, це результат посиленої ролі держави в житті суспільства. Не 
держава служить людям, а, як і в радянські часи, – люди служать державі. 
Законодавство не враховує інтереси основної маси населення. Прикладами може 
служити проблема розмитнення автомобілів; проблеми в сфері обігу ліків тощо.  

Доцільно також ліберальні реформи вдумливо поєднувати з елементами 
консерватизму. Вони необхідні для відстоювання національних інтересів і 
формування надійного ґрунту захисту культурних традицій нашого народу, які 
зазнавали й зазнають серйозного тиску з боку північно-східного сусіда. 

Саме цим шляхом пішли балтійські республіки. Закони про громадянство, 
прийняті в цих країнах ще у 90-ті роки ХХ ст., поставили умовою отримання 
громадянських прав – володіння національною мовою та наявність представників 
корінної нації у двох поколіннях. Таким чином, близько 40 % населення були, по-
суті, позбавлені політичних і громадянських прав. Це був кардинальний крок, але він 
був зумовлений розумінням, що без усунення проросійськи налаштованої частини 
суспільства від політичних процесів шлях до Європи та НАТО, до розбудови 
демократичних інститутів і ринкової економіки буде натикатися на серйозні 
перешкоди. В умовах України реалізувати такі заходи, очевидно, не вдасться, та й 
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не доцільно. Але певні висновки про упущення й помилки в сфері формування 
патріотизму, національної свідомості й т. п. зробити необхідно.   

Висновки. Таким чином, незважаючи на часті декларації з боку влади, слід 
визнати, що шлях націлений на розбудову соціал-демократичної моделі у 
вітчизняних реаліях фактично приречений на провал. Як орієнтир доцільно обрати 
ліберальну модель, при якій зменшиться контролююча роль держави, зросте рівень 
особистої й підприємницької свободи. Корисними будуть й елементи консерватизму, 
націленого на захист національних цінностей. 

Слід визнати, що одна із ключових причин, яка зумовила кризу політичної 
системи України полягає у нерозвиненості та недосконалості демократичних 
інститутів. Шлях їх реформування й удосконалення – це запорука виживання нашої 
держави. 
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Актуальність дослідження. Міністерство молоді і спорту України – 

багатопрофільне малобюджетне міністерство (до 1 % видаткової частини бюджету), 
одне з найбільш реформованих (за кількістю разів) міністерств України, а посада 
міністра – найбільш «експериментальна» після Помаранчевої революції та 
Революції Гідності. Всі ці «реформи» не пішли на користь спорту. Так, у лютому 
2013 р. Президент держави В. Янукович, коментуючи відновлення діяльності 
окремого Міністерства молоді і спорту України, назвав «помилкою об’єднання 
Міністерства спорту з Міністерством освіти», й визнав, що проведена раніше 
реорганізація «була не реорганізацією, це було напівзнищення тих структур, які 
займались спортом» [4]. 

Зважаючи на різні назви Міністерства, неодноразову його реорганізацію й зміну 
статусу, ми розглядаємо діяльність міністрів лише у той період, коли у назві 
Міністерства було зазначено слово спорт. Для уникнення непорозумінь, у тексті 
дослідження ми будемо використовувати поняття Міністерство спорту.  

Мета дослідження – проаналізувати професійний і політичний рівень міністрів 
Міністерства спорту щодо їх компетентності у галузі спорту.  

Результати дослідження. Спорт у сучасній Україні, як і за часів СРСР, 
залишається під пильним партійним контролем. Спостерігаємо таку закономірність: 
Міністерство спорту в Україні створювали (1991 р.) з метою підготовки національних 
збірних команд України до Олімпійських і Параолімпійських ігор, реорганізовували 
(1996 р, 2010 р., 2013 р.) – з метою підготовки й проведення в нашій державі 
масштабних міжнародних спортивних змагань, серед них – Євро-2012, Євробаскет-
2015, чемпіонати Європи з легкої атлетики. Від початку незалежності України 
Мінспорту очолювали партійні та комсомольські діячі УРСР (Д. Табачник,                          
В. Борзов), спортивні функціонери (В. Корж), згодом представники фінансово-
промислових груп (В. Корж, Р. Сафіуллін), громадські активісти, професійні 
менеджери, які не мали прямого відношення до спорту (Ю. Павленко, Д. Булатов,          
І. Жданов).  

Пропонований нами аналіз професійно-політичного рівня міністрів Міністерства 
спорту України як представників спортивно-управлінської й політичної еліти щодо їх 
компетентності у галузі спорту не претендує на всеосяжність та однозначність. Ми 
виділили лише низку критеріїв, які певним чином характеризують їх (табл. 1.).  

Отже, узагальнений професійний рівень міністрів такий:  
− освіта: профільна – лише у В. Борзова, В. Коржа. Переважають випускники 

історичного факультету;  
− володіння іноземною (англійською) мовою: В. Борзов, Ю. Павленко,              

Д. Табачник, І. Жданов;  
− наукові ступені: за профілем діяльності міністерства – лише у В. Борзова та 

В. Коржа. Переважають кандидати, доктори гуманітарних наук;  
− колишні професійні спортсмени: В. Борзов, В. Корж;  
− спортсмени-символи України: В. Борзов;  
− досвід діяльності до призначення на посаду: переважно – політичний 

(депутати різних рівнів, партійна робота) й управлінський (державна служба, бізнес);  
− досвід роботи у комітетах ВРУ: переважно профільний – Комітет з питань 

сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму;  
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Таблиця 1 
Професійно-політичний рівень міністрів Міністерства спорту України*  

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові,  
вік, профіль-

на освіта,  
рід занять 

Термін  
обійман

-ня 
посади 

Діяльність  

до, під час обрання  
на посаду 

після залишення посади 

політична 
спор-
тивна 

політична спортивна 

1 2 3 4 5 6 7 

Утворення 
міністерства 1991 р. 

Міністерство у справах молоді і спорту УРСР реорганізовано  
у Міністерство у справах молоді і спорту України 

1 

Валерій  
Борзов,  

51 р.,  
Київський 

державний 
інститут 

фізкультури  
(1971 р.).  

Дворазовий 
олімпійський 

чемпіон.  
Кандидат пед. 
наук, 1977 р. 

6 
червня 
1991 –  

20 
серпня 

1996 рр.  
 

5 років  
2 місяці  
14 днів 

Комуністична 
партія УРСР,  

Голова 
Державного 

комітету УРСР 
у справах 
молоді, 

фізкультури  
і спорту,  
30 липня  
1990 –  

6 червня  
1991 рр.  

Прези-
дент 

НОКУ 
(1991–
1998 
рр.),  
член 
МОК  

(з  
1994 р.) 

Народний Рух 
України,  

НДУ 3 скликання.  
Голова підкомітету 
з питань підготовки 

націон. збірних 
команд України до 

Олімпійських і 
Параолімпійських 

ігор Комітету з 
питань молодіжної 

політики, 
фізкультури і 
спорту (1998– 

2000 рр.).  
Голова КМПФКСіТ 

(з 2000 р.).  
СДПУ(о), НДУ  
4 скликання.  

Член КМПФКСіТ  
(з 2003 р.) 

Голова 
Держав-

ного 
комітету з 
фізкульту-
ри і спорту 

(1996– 
1997 рр.).  
Президент 
Федерації 

легкої 
атлетики 
України  
(1996– 

2012 рр.) 

Ліквідація 
міністерства 1996 р. 

Міністерство у справах молоді і спорту реорганізовано у Державний 
комітет молодіжної політики, спорту і туризму України 

Утворення 
міністерства 2005 р. 

Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді реорганізовано  
у Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту 

2 
(1) 

Юрій  
Павленко,  

29 р.,  
політик.  
«Кіндер-

сюрприз» – 
наймолодший 

міністр у складі 
уряду 

1 
березня 
2005 –  

29 
листо-
пада  

2006 рр. 
 

1 рік  
8 міся-

ців  
28 днів 

«Наша 
Україна»,  

НДУ 4 
скликання,  
секретар 

КМПФКСіТ  
(з 2002 р.).  

«Наша 
Україна»,  

НДУ 5 
скликання.  

Член КСМПСіТ  
(з 2006 р.)**.  

Міністр 
України у 

справах сім'ї, 
дітей та моло-
ді, 4 лютого –  

1 березня  
2005 р. 

Займався 
плаван-

ням, 
пропо-
нували 

перейти у 
школу 

олімпій-
ського 

резерву 

Радник 
Президента 

України  
В. Ющенка  

(грудень 
2006 р.);  
голова 

Житомир-
ської ОДА 
(26 грудня 

2006 –  
23 жовтня 
2007 рр.).  

НДУ  
6 скликання.  

Член 
КСМПСіТ  
(з 2006 р.) 

Опікується 
проблемами 

фізичної 
культури і 

спорту 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 

Віктор  
Корж,  
48 р.,  

Київський 
ДІФК, 

спеціальність 
«фізкультура і 
спорт» (1989 

р.), 
кандидат наук 
з фізвиховання 

і спорту  

1 грудня 
2006 –  

18 
грудня 

2007 рр.  
 

1 рік  
17 днів 

Партія 
регіонів 

України, НДУ 5 
скликання**.  

Голова 
підкомітету з 

питань 
фізкультури та 

спорту 
КСМПСіТ  

(з 2006 р.). 

Майстер 
спорту 
СРСР 

міжнар. 
класу з 
вело-

спорту.  
Перший 

заст. 
голови ЦР 

ФСТ 
«Динамо» 

України 
(1997–

2005 рр.).  
Генерал-

майор 
МВС, 

пенсіонер  
(із 2005 р.) 

ПРУ, НДУ  
6 скликання. 

Міністр у 
справах сім’ї, 

молоді та 
спорту 

Опозиційного 
уряду  

В. Януковича  
(21 грудня 

2007 – 
березень  
2010 рр.).  

Заст. голови 
КМДА 

(питання 
молоді і 
спорту)  
(2013– 

2014 рр.) 

Із 2010 р. – 
голова, 

перший заст. 
голови ФСТ 
«Динамо».  
Віце-прези-
дент НОКУ. 
Президент 

Федерацій (2) 
гімнастики, 
панкратіону 

України, 
перший віце-

президент 
Федерації (2) 

біатлону, 
велоспорту 

України.  
Доктор мед. 
наук (спорт. 

мед.),  
2010 р. 

4 
(2) 

Юрій  
Павленко,  

31 р.,  
кандидат 

філософ. наук 
(2010 р.) 

20 
грудня 
2007 –  

11 
березня  
2010 рр.  
Відстав-
ка КМУ 
після 

перемо-
ги на 

прези-
дентсь-

ких 
виборах  
В. Яну-
ковича 

2 роки 2 
місяці  
19 днів 

Народний 
Союз «Наша 

Україна»,  
НДУ  

6 скликання**.  
Член КСМПСіТ  

(з 2006 р.) 

Займався 
плаван-

ням 

Голова ГО 
«Інститут 

соціально-
економічного 

розвитку».  
Уповнова-

жений 
Президента 

України з 
прав дитини,  

(2011– 
2014 рр.).  

НДУ  
8 скликання, 
«Опозицій-
ний блок». 

Опікується 
проблемами 

фізичної 
культури і 

спорту 

5 
(1) 

Равіль  
Сафіуллін, 

55 р.,  
лікар 

11 
березня 
2010 –  

9 грудня 
2010 рр.  

 
8 

місяців 
28 днів 

ПРУ, НДУ  
4-6 скликань.  
Перший заст. 

голови 
КМПФКСіТ  
(з 2002 р.). 

Заст. голови 
КСМПСіТ  

(з 2006 р.).  
Член КСМПСіТ  

(з 2007 р.)**. 

Перший 
віце-прези-

дент ФК 
«Шахтар» 

(1994–
2000 рр). 
Прези-

дент ПФЛ 
України  

(із  
2000 р.). 

Голова  
Держслужби 

молоді і 
спорту  

(у складі 
МОН, молоді 

і спорту)  
23 грудня 

2010 –  
28 лютого 
2013 рр. 

Перший  
віце-

президент 
НОКУ 

Реорганізація 
міністерства 2010 р.  

У результаті проведення адміністративної реформи на базі 
Міністерства освіти i науки та Міністерства у справах сім’ї, молоді  
та спорту утворено Міністерства освіти i науки, молоді та спорту. 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 

Дмитро  
Табачник,  

47 р.,  
доктор  

істор. наук 
(1995 р.) 

9 грудня 
2010 –  

28 
лютого 

2013 рр.  
2 роки  

2 місяці  
19 днів 

ПРУ, НДУ  
3, 4 і 6 

скликання**.  
Міністр 
освіти і 
науки  

(11 березня 
2010 –  

9 грудня  
2010 рр.)  

 

Про 
захоп-
лення 
спор- 

том не 
відомо 

ПРУ,  
НДУ 7 скликання.  
Залишив Україну 

Залишив 
Україну  

в 2014 р.  

Утворення 
міністерства  

2013 р. 

 
Міністерство молоді та спорту утворене шляхом реорганізації 

Міністерства освіти, науки, молоді і спорту й Державної служби молоді 
та спорту України 

 

7 
(2) 

Равіль  
Сафіуллін,  

58 р.,  
лікар  

28 
лютого 
2013 –  

27 
лютого 

2014 рр. 
звільне-
ний ВРУ.  

11 
місяців  
30 днів 

блок «За 
єдину 

Україну!» → 
ПРУ,  

НДУ 4 
скликання.  

Перший 
заст. голови  
КМПФКСіТ 
(2002 р.).  
ПРУ, НДУ   

5 
скликання. 

Заст. 
голови 

КСМПСіТ 
(2006 р.).  
ПРУ, НДУ  

6 кликання. 
Член 

КСМПСіТ 
(2007 р.), 

голова 
підкомітету 

з питань 
розвитку 
туризму  
(2008 р.) 

Голова  
Держ-

служби 
молоді і 
спорту  

23 грудня 
2010 –  

28 лютого  
2013 рр.  
Перший 

віце-прези-
дент НОКУ 

Щорічно із 
2006 р. під 
патронатом 

ПРУ,         
Р. Сафіулліна 

проходить 
«Шишацький 

Кубок»  із 
футболу серед 

аматорських 
команд 

Полтавщини 

Перший  
віце-

президент 
НОКУ 

8 

Дмитро  
Булатов,  

35 р.,  
бізнесмен 

27 
лютого 
2014 –  

2 грудня 
2014 рр.  

 
9 місяців 

5 днів 

Поза-
партійний,  
голова ГО 

«Соціально 
відпо-

відальне 
суспі- 

льство», 
лідер Авто-

майдану 
(2013 р.) 

 

Вейк-
бординг, 

учасник все-
українських 

змагань 

Військово-
службовець 

ЗСУ на 
передовій 

(травень 2015 
р.),  

позивний 
«Міністр» 

Вейк-
бординг 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 
(1) 

Ігор  
Жданов,  

56 р.,  
експерт, 

громадсько-
політичний 

діяч, кандидат  
політ. наук 

02 
грудня 
2014 –  

17 
лютого 
2016 р. 
відкли-
каний із 
посади у 
зв’язку з 
виходом 
із коаліції 

ВО 
«Батьків-
щина».  

1 рік  
2 місяці  
15 днів 

 

БЮТ,  
НДУ  

8 скликан- 
ня**.  

Президент 
аналітич-

ного центру 
«Відкрита 
політика»  

(із 2008 р.).  
17 лютого 

2016 р. 
виключений 

із ВО 
«Батьків-

щина». 

Поза- 
штатний 

консультант 
комітету ВРУ 

з питань 
молоді, 

туризму і 
спорту  

(1993 р.).  

_ _ 

10 
(2) 

Ігор  
Жданов,  

58 р. 

Призна-
чено 
знову  

14 квітня 
2016 р. – 
до нині 

«Народний 
фронт» 

із 11 квітня 
2016 р.  

Захоплення: 
футбол, 

настільний 
теніс, шахи. 

_ _ 

* Складено автором за: [1, 3–5].  
** Склав депутатські повноваження 

 
Перелік умовних скорочень:  
ГО – громадська організація.  
ЗСУ – Збройні Сили України.  
КМДА – Київська міська державна адміністрація.  
КМПФКСіТ – Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму.  
КМУ – Кабінет міністрів України.  
КСМПСіТ – Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму.  
ПФЛ – Професійна футбольна ліга.  
НДУ – народний депутат України.  
НОКУ – Національний Олімпійський комітет України.  
ФК – футбольний клуб.  
ЦР ФСТ – Центральна Рада фізкультурно-спортивного товариства.  

 
− членство у національних і міжнародних спортивних організаціях: члени 

НОК, МОК, керівні посади у ФСТ, національних федераціях спорту;  
− середній вік приходу на посаду: 47 років;  
− представники міст України: Київ; Донецьк.  
Узагальнений політичний рівень міністрів:  
− середній термін перебування на посаді: до 1 року 8 місяців (min – 9 місяців, 

max – 5 років);  
− міністри-спортсмени в політиці: В. Борзов, В. Корж;  
− міністри-«політики від спорту»: Ю. Павленко, Р. Сафіуллін, Д. Булатов,               

І. Жданов;  
− найбільш спірне призначення: Д. Булатов (за «квотою Майдану»), І. Жданов 

(неспортивний міністр); 
− призначені повторно: двічі – Ю. Павленко, Р. Сафіуллін, І. Жданов;  
− міністри спорту в опозиційному уряді: В. Корж;  
− членство у політичних партіях: всі, крім Д. Булатова;  
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− статус народного депутата України: крім Д. Булатова, І. Жданова (НФ, 
2016 р., більшість міністрів до призначення на посаду були обрані народними 
депутатами України за списком політичних партій, середньостатистично – з перших 
50 місць списку, або стали ними пізніше (В. Борзов). Після призначення на посаду 
міністра усі склали свої депутатські повноваження;  

− вихід / зміна членства у політичних партіях: І. Жданов: БЮТ → НФ, 2016 р.;  
− представники яких партій найчастіше очолювали Міністерство: ПРУ;  
− міністри в урядах прем’єр-міністрів: Ю. Павленко – міністр в уряді                

Ю. Єханурова, В. Януковича, Ю. Тимошенко;  
− скандали під час перебування на посаді: супроводжували усіх міністрів і 

пов’язані з фінансовими махінаціями бюджетними коштами, тендерами, з 
підготовкою та проведенням міжнародних спортивних змагань в Україні, 
Олімпійськими іграми; корупційними схемами; майном ФСТ України; конфліктами з 
керівництвом спортивних федерацій. Відома журналіст Т. Чорновіл назвала 
Міністерство – «Міністерство дерибану та спорту» [6]. Спортсмени, тренери, голови 
федерацій неодноразово оголошували міністрів «головними ворогами спорту в 
Україні» й вимагали їх відставки. Перебування кожного міністра запам’яталося 
резонансними подіями: скандал щодо статусу готелю «Спорт» м. Київ                            
(Ю. Павленко), конфлікт з екс-гімнасткою С. Захаровою (В. Корж, Д. Булатов,                    
І. Жданов), «дімакратія», прояви україно-, ксенофобії (Д. Табачник), намагання 
позбавити їх звань – «масажний генерал» (В. Корж), протистоянням кланів у 
вітчизняному спорті, зокрема футболі (В. Корж – людина В. Медведчука, Г. Суркіса, 
Р. Сафіуллін – футбольний функціонер, людина Р. Ахметова);  

− авторитет серед спортсменів (власна думка автора): дуже високий                 
(В. Борзов) – низький (Ю. Павленко) – дуже низький (Д. Булатов);  

− скандали після залишення посади: причетність клубу «Будо», що входить у 
Федерацію панкратіону України, до підготовки «тітушок» у 2013 р. (В. Корж); 
анулювання дипломатичних паспортів після Революції Гідності (Д. Табачник,                
Р. Сафіуллін [2]); порушення кримінальних справ щодо розкрадання державного 
майна в особливо великих розмірах, підпадання під санкції ЄС (Д. Табачник); 
подання й зміст електронних декларацій.  

− відставка: Ю. Павленко – відставка Кабінету міністрів після перемоги на 
президентських виборах В. Януковича; заклики до відставки лунали щоразу після 
скандалів, провальних виступів національної олімпійської збірної;  

− діяльність після залишення посади: повернулися до політичної діяльності, 
продовжили свою роботу у спортивних міжнародних, державних, громадських 
організаціях.  

Спостерігаємо такі тенденції. По-перше, більшість міністрів не мають 
належного фахового рівня освіти й є, так би мовити, неспортивними. По-друге, 
Міністерство спорту не провокує конкуренції в лавах політичних партій, їх коаліцій. 
Для більшості партій посада Мінспорту не є пріоритетною, за винятком бажання 
контролювати або претендувати на керівництво міністерством у періоди підготовки 
й проведення важливих міжнародних змагань в Україні, підготовки до Олімпійських 
ігор. Посада не надто цікава для представників найвпливовіших фінансово-
промислових груп у парламенті. Однак, зважаючи на те, що у їх складі були й є 
чимало колишніх «зіркових» спортсменів, функціонерів спорту, а питання фізичної 
культури та спорту постійно афішують у передвиборних програмах партій, то 
ймовірно, що в майбутньому хтось із них обійме цю посаду. По-третє, наголосимо, 
що на посаді міністра найкоротший термін перебував саме позапартійний                          
Д. Булатов. По-четверте, при зміні формату коаліції у парламенті міністр спорту 
залишився на своїй посаді, вступивши до лав іншої політичної партії (І. Жданов).             
І, останнє, за посадою міністри входять до складу багатьох національних 
спортивних організацій, їх дуже часто обирають почесними президентами 
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федерацій різних видів спорту. У багатьох випадках після залишення посади 
міністра вони зберігають за собою членство, керівництво у них.  

Таким чином, типовий (середньостатистичний) портрет міністра – це: чоловік; 
не старше 47 років; профільна (спортивна) освіта й знання іноземної мови – не 
обов’язкові; кандидат наук; досвідчений громадський (min)/політичний/державний 
діяч, обіймав керівні посади на державній службі; член політичної партії; народний 
депутат України; політично не дискредитований, неконфліктний політик, політично 
узгоджена (компромісна) кандидатура, професійно або аматорські займався 
спортом, член громадських спортивних організацій, одружений.  

Для молодого політика саме ця посада міністра може стати своєрідним 
трампліном у «велику» політику, або підійде для досвідченого політика, який не 
боїться очевидних іміджевих втрат. Вважаємо, що Міністерство молоді і спорту у 
такому форматі й надалі збережеться в структурі органів виконавчої влади держави. 

Висновки. Залежно від політичної кон’юнктури питання спорту в нашій державі 
піднімали вище – на рівень Кабінету Міністрів, опускали – на рівень Державного 
комітету. За формальними ознаками міністри спорту – висококваліфіковані 
чиновники, які мають, насамперед, політичний досвід, та досвід державної служби, 
спортивно-управлінський і на час свого призначення – чинні депутати Верховної 
Ради України, обрані за партійними списками. Лише першого міністра В. Борзова 
можна повністю ідентифікувати за своєю попередньою діяльністю з профілем 
Міністерства спорту. Троє з них – Ю. Павленко, Р. Сафіуллін, І. Жданов – були 
повторно призначені міністрами. Найдовше обіймали посаду міністра члени Партії 
регіонів України. Ця посаду існує в Опозиційному уряді України.  
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Проаналізовано особливості функціонально-компонентної структури, формування та 
динаміки релігійної сфери, розраховано основні коефіцієнти, які характеризують релігійне 
життя Кіровоградської області. Також визначені основні найвідоміші сакральні об'єкти, що 
включені до туристичних маршрутів території.  

Ключові слова: релігійна сфера, конфесії, функціонально-компонентна структура 
релігійної сфери, коефіцієнт доступності релігійних послуг, коефіцієнт інтенсивності 
релігійного життя, коефіцієнт дисперсності релігійних громад.  

 
Semeniuk L. L., Silchenko J. J. Features of Development and Current State of the 

Religious Sphere in the Kirovograd Region. The paper deals with the analysis of the features 
of functional-component structure, making and dynamics of the religious sphere. The main 
coefficients that characterize religious life of the Kirovograd region have been calculated. Also the 
research defines basic the most famous sacred objects included into tourists' routes of the 
territory. 

Key words: religious sphere, religions, functional-component structure of the religious 
sphere, the coefficient of religious services' availability, religious life intensity factor, the coefficient 
of religious communities' dispersion. 

 

У сучасному українському суспільстві спостерігається значний інтерес до 
сакрально-географічних досліджень, велика увага приділяється аналізу просторових 
процесів функціонування релігії, співіснуванню окремих церков на відносно 
невеликих територіях, територіальної організації окремих конфесій і громад.  

Вважається, що рівень релігійності населення є одним із важелів моральної 
поведінки та визначає деякі аспекти розвитку суспільних процесів на території, 
зокрема, криміногенної ситуації. Як засвідчили попередні дослідження авторів, 
Кіровоградська область має найвищі показники злочинності, що корелюються з 
найменшою кількістю релігійних організацій в Україні – 718 та одним із найменших у 
країні показників приросту релігійних організацій  за даними 2016 р. [8, c. 157; 7]. У 
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цьому аспекті актуальним є аналіз особливостей формування та сучасного стану 
релігійної сфери Кіровоградської області.  

Метою та завданнями нашого дослідження є виокремлення основних 
історичних етапів розвитку релігійної сфери області, характеристика її 
функціонально-компонентної структури, розрахунок основних показників 
функціонування релігійної сфери,  позначення найпривабливіших сакральних 
об'єктів на діючих туристичних маршрутах області. Також об’єктом нашого 
дослідження вперше стали деякі складники функціонування релігійної сфери 
адміністративного центру області – міста Кропивницький.  

Методика дослідження та визначення особливостей релігійної сфери 
Кіровоградської області базується на теоретико-методологічних основах вивчення 
релігійно-географічної сфери як складника інтегрального суспільно-географічного 
комплексу (за С. Павловим) [5, с. 357]. Розраховано коефіцієнти доступності 
релігійних послуг, інтенсивності релігійного життя, коефіцієнт дисперсності релігійних 
організацій по території області та України. Їх результатом стала інтегральна оцінка 
релігійності, яка характеризується індексом релігійності (середнє арифметичне 
трьох попередніх відносних величин).  

Аналізуючи сучасні сакрально-географічні дослідження, автори поділяють 
думку Л. Ключко, яка вважає що процеси становлення, розвитку, функціонування та 
особливості територіальної організації релігійної сфери регіону визначаються 
низкою чинників, серед яких найбільш значущими є суспільно-географічні фактори, 
до них слід віднести суспільно-географічне положення, історико-географічні, етнічні, 
геополітичні, економічні, природно-географічні умови [3, с. 8]. 

Одним із найсуттєвіших факторів формування та функціонування релігійної 
сфери Кіровоградської області є історико-географічний. На основі аналізу 
історичних подій [2], що відбувалися на території області та безпосередньо або 
опосередковано вплинули на розвиток релігійного життя, нами виділено 5 етапів 
формування релігійної сфери:  

І. Передумови формування релігійної сфери регіону (дохристиянський етап) – 
початок розвитку релігійних вірувань та обрядів натуралістичного спрямування у 
племен, що перебували на території краю.     

ІІ. Початок християнського етапу – вірогідна поява православ’я на теренах 
області в часи Київської Русі, остаточно – в козацькі часи. 

ІІІ. Активне поширення християнства внаслідок народної колонізації краю (з 
першої половини 18 ст.) – утвердження ролі церкви як культурного осередка 
населених пунктів. 

ІV. Занепад релігійного життя у радянський період – характеризується 
руйнуванням релігійної сфери, репресіями проти віруючих, знищенням сакральних 
об’єктів.  

V. Відродження релігійної сфери у наш час – зміна політичної та соціально-
економічної ситуації в Україні після проголошення незалежності, що призвело до 
кардинальних змін у релігійному житті території: інтенсифікація релігійних процесів, 
динамічний розвиток усіх релігійних конфесій, течій і напрямків, особливо 
протестантських.  

Функціонально-компонентна структура релігійної сфери Кіровоградської області 
на 1.01.2017 р. була представлена 37 конфесіями (67 % від загальної кількості в 
Україні), течіями та напрямками, до складу яких входить 771 релігійна організація (2 % 
від загальної кількості в Україні), три єпархіальних управління, чотири релігійних 
об’єднання, три християнські місії, чотири центри, три монастирі [1].  

У функціонально-компонентній структурі релігійної сфери Кіровоградської 
області переважають християнські конфесії – 751 (97,2 %). Найбільша частка 
релігійних громад належить до православ’я – 55,6 %,  42,9 % ‒ до протестантизму й 
1,5 % – до католицизму [1]. 
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Православ’я в області, як і в Україні, не є організаційно єдиним, у його галузевій 
структурі переважають громади Української Православної Церкви Московського 
патріархату – 73,7 %, громади Української Православної Церкви Київського 
патріархату  (УПЦ КП)  складають 21,3 %, Української Автокефальної Православної 
Церкви (УАПЦ) – 4% і майже 1 % ‒ Руської православної старообрядницької церкви 
(рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура християнства Кіровоградської області, 2016 р.  
(побудовано за даними [1]) 

 

Дещо інша структура релігійних громад міста Кропивницький (згідно даних 
відділу внутрішньої політики міськради м. Кропивницький), де в загальній  кількості 
громад домінує християнство – 88 % (84 громади), з  яких 45,2 % є 
протестантськими; 38,1 % – православними; 3,6 % – католицькими. Також 6 % 
складають громади іудаїстського віросповідання та 3,6 % – мусульманські. У 
структурі православ’я міські релігійні громади УПЦ складають 59,4 %, УПЦ КП –  
31,3 %, УАПЦ – 9,3 %. 

Загалом протягом останніх років процеси в релігійному середовищі області 
залишаються сталими. Спостерігається тенденція до збільшення кількості релігійних 
організацій щороку на 15–20 громад.  

Третина від усіх релігійних організацій діє в міських поселеннях, із них 174 – в   
чотирьох містах обласного підпорядкування. У сільській місцевості не створена 
оптимальна релігійна мережа. Найбільше вона розвинена у Голованівському, 
Гайворонському, Кіровоградському, Маловисківському, Новоархангельському, 
Олександрійському районах, найменше – у Вільшанському, Новгородківському, 
Устинівському районах. 

Визначення особливостей релігійної сфери Кіровоградської області 
проводилось через призму розрахованих коефіцієнтів та їх аналізу (табл. 1).  

Коефіцієнт доступності релігійних послуг відображає співвідношення кількості 
релігійних громад та кількості населених пунктів в області та країні. За проведеними 
розрахунками виявлено зростання коефіцієнта доступності від 0,44 у 2001 р. до       
0,61 у 2016 р. Показник доступності релігійного життя є похідним від інтенсивності 
релігійного життя. Розраховані абсолютний і відносний показник інтенсивності 
релігійного життя є оберненим. Так, в області спостерігається зростання коефіцієнту 
інтенсивності релігійного життя з 2974 у 2001 р. до 1355 у 2016 р. Така ж позитивна 
тенденція характерна й для середньоукраїнського коефіцієнту інтенсивності 
зростання з 2012 у 2001 р. до 1251 у 2016 р. Коефіцієнт дисперсності релігійних 
організацій показує ступінь розосередженості їх на території, а також можливість 
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отримати релігійні послуги. У 2001 р. коефіцієнт дисперсності, розрахований по 
області, становив 64,57 (табл. 1), відповідно до 24,83 по Україні. За досліджуваний 
період коефіцієнт дисперсності зменшувався й у 2016 р. становив 34,26, відповідно 
до 17,66 – по Україні. Слід звернути увагу, що найкраще для області значення 
коефіцієнту дисперсності зафіксоване у 2016 р., але це вище, ніж аналогічний 
показник 2001 р. по Україні. Усі проведені розрахунки доводять, що чим більше 
кількість населення припадає на одну релігійну громаду й чим більша дисперсність, 
тим меншою буде релігійність населення при інших однакових умовах.  

 
Таблиця 1 

Основні показники функціонування релігійної сфери Кіровоградської області  

та України (розраховано авторами) 
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2001 0,44 2974 2012 1,48 64,57 24,83 16,07 9,97 23,44 

2002 0,45 2701 1869 1,45 59,56 23,28 15,44 9,65 21,75 

2003 0,46 2498 1761 1,42 55,16 22,14 14,85 9,41 20,27 

2004 0,48 2277 1656 1,37 50,93 21,00 14,27 9,16 18,83 

2005 0,50 2163 1660 1,30 49,10 21,19 14,01 9,21 18,17 

2006 0,51 2056 1604 1,28 47,40 20,63 13,77 9,08 17,59 

2007 0,51 1959 1559 1,26 45,81 20,18 13,54 8,98 17,04 

2008 0,52 1861 1512 1,23 44,09 19,68 13,28 8,87 16,45 

2009 0,53 1763 1476 1,19 42,27 19,31 13,00 8,79 15,82 

2010 0,54 1733 1470 1,18 41,91 19,31 12,95 8,79 15,68 

2011 0,54 1647 1408 1,17 40,13 18,56 12,67 8,62 15,09 

2012 0,57 1569 1403 1,12 38,50 18,56 12,41 8,62 14,52 

2013 0,58 1479 1357 1,09 36,55 17,98 12,09 8,48 13,85 

2014 0,56 1419 1274 1,11 35,34 16,93 11,89 8,23 13,46 

2015 0,60 1386 1271 1,09 34,79 17,87 11,80 8,45 13,29 

2016 0,61 1355 1251 1,08 34,26 17,66 11,71 8,40 13,11 

 

Інтегральна оцінка релігійності населення області свідчить про позитивну 
динаміку показника, Так, у 2001 р. розрахований коефіцієнт зафіксований на рівні 
23,44, а у 2016 р. – 13,11. Отже, проведені розрахунки дали змогу нам зафіксувати 
позитивні тенденції усіх коефіцієнтів функціонування релігійної сфери 
Кіровоградської області, хоча їх значення набагато нижчі за середньоукраїнські 
показники. 

В останні декілька років у багатьох районах Кіровоградській області розроблено 
та діє низка туристичних маршрутів, що включають у себе відвідування 
найвідоміших сакральних об'єктів [4; 6]. Наприклад, у Бобринецькому районі діє 
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туристичний маршрут  «Культові споруди», у Голованівському – маршрут 
«Духовними пам’ятками Голованівщини (Церкви)», у Петрівському – маршрут «У 
пошуках духовності (церкви та цілющі джерела)» та інші. Авторами було 
проаналізовано наявні туристичні маршрути та виокремлено найбільш потенційно 
привабливі сакральні об'єкти у районах області: Cвято-Хрестовоздвиженська 
церква-усипальниця М. М. Раєвського – перша половина XIX ст. (село Розумівка 
Олександрівського району); Свято-Миколаївська церква – пам'ятка архітектури          
XIX ст. (м. Бобринець); Свято-Вознесенський собор, закладений у 1898 р.                        
(м. Бобринець); дерев’яна Миколаївська церква XVIII ст., перенесена приблизно 
1820 р. (с. Бірки Олександрівського району); Храм Івана Богослова – друга половина 
XIX ст., найстаріша будівля смт Голованівськ; Храм на честь святого апостола й 
Євангеліста Іоанна Богослова, побудований у 1908 р. (с. Крутеньке Голованівського 
району); Іллінська церква XVIII ст. (м. Новомиргород) вважається найстарішою 
пам'яткою архітектури області; Хрестовоздвиженська церква – кінець XIX ст.                     
(с. Соглутовка Гайворонського району); Церква Косьми і Даміана – друга половина 
ХІХ ст. (с. Салькове Гайворонського району) тощо. 

Таким чином, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що релігійна 
сфера Кіровоградської області перебуває у стадії формування, сакральна 
інфраструктура розбудовується, поступово збільшується кількість релігійних 
організацій, хоча основні показники функціонування релігійної сфери є нижчими від 
середньоукраїнських.  

Джерела та література 
 

1. Дані про кількість зареєстрованих та незареєстрованих релігійних організацій у 
Кіровоградській області (30.09.2016) / Інформація  управління комунікацій  з громадськістю 
Кіровоградської ОДА [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://uvp.kr-admin.gov.ua/ 
Docs/religiya2016.pdf. – Назва з екрана. 

2. Історія рідного краю : навч. посіб. для шкіл Кіровоградщини / за ред. І. А. Козир. – 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 304 с. 

3. Ключко Л. В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону / 
Людмила Василівна Ключко : автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна 
та соціальна географія» / Л. В. Ключко. – Харків, 2010. – 22 с. 

4. Нємець Л. М. Суспільно-географічні особливості розвитку сакрального туризму в 
Харківському регіоні / Л. М. Нємець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35831/48-Ne'mec'.pdf. – Назва з екрана. 

5. Павлов С. Суспільно-географічні аспекти дослідження релігійної сфери /              
С. Павлов // Гілея : наук. вісник. – 2013. – № 75. – С. 356–358 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_149. – Назва з екрана. 

6. Перелік діючих туристичних маршрутів у Кіровоградській області (станом на                
01 березня 2014 року) / Кіровоградська обласна державна адміністрація [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://tourism.kr-admin.gov.ua/Marshr/3.pdf. – Назва з екрана. 

7. Релігійна мережа України : [аналіз динаміки станом на початок 2016 року] 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/ 
analytic/63066/. – Назва з екрана. 

8. Семенюк Л. Л. Суспільно-географічні фактори формування криміногенної ситуації 
у Кіровоградській області / Л. Л. Семенюк, Ю. Ю. Сільченко, Т. І. Уваєва // Регіон-2016: 
стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,                  
10–11 лист. 2016 р.). – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 157–160. 
 
 
 
 
 

 
 

http://uvp.kr-admin.gov.ua/%20Docs/religiya2016.pdf
http://uvp.kr-admin.gov.ua/%20Docs/religiya2016.pdf
http://scholar.google.com/scholar?cluster=9401341060547927413&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=9401341060547927413&hl=en&oi=scholarr
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35831/48-Ne'mec'.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25326
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_149
http://tourism.kr-admin.gov.ua/Marshr/3.pdf
http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/%20analytic/63066/
http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/%20analytic/63066/


 142 

 
Районування території Волинської області  

за рівнем господарської освоєності 
 

 Роботу виконано на кафедрі туризму  
ЛІРоЛ Університету «Україна» 

 
Проведено районування території Волинської області за рівнем господарської 

освоєності. Виділено шість господарських мікрорайонів у межах області. Здійснено аналіз 
виділених господарських мікрорайонів Волинської області.  

Ключові слова: районування, рівень господарської освоєності, господарське 
освоєння, територія, Волинська область. 

 

Maister A. A. Regionalization of Volyn Region Territory on the Economic 
Development Level. The regionalization of Volyn region territory on the economic development 
level is made. Six economic microdistricts within region are selected. The analysis of selected 
economic microdistricts of Volyn region is conducted. 

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

 

Постановка наукової проблеми та її значення.  Дослідження господарського 
освоєння території не завершується визначенням рівня її освоєності, а вимагає 
також проведення районування. Районування дає змогу більш детально розглянути 
геопросторові особливості процесу освоєння території. Районування території за 
рівнем господарської освоєності має інтегральний характер, оскільки враховує 
різноманітні аспекти господарського освоєння території. Волинська область 
відзначається значною геопросторовою диференціацією рівнів господарської 
освоєності території, що зумовлено різним впливом природно-географічних та 
соціально-економічних чинників. Тому господарське районування території області 
має важливе наукове й практичне значення, що визначає актуальність теми 
дослідження.   

Мета дослідження – здійснити районування території Волинської області за 
рівнем господарської освоєності.  

Основні завдання дослідження – виявити подібні групи адміністративних 
одиниць Волинської області за рівнем господарської освоєності території; виділити й 
проаналізувати господарські мікрорайони в межах Волинської області.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Виявити спільні й відмінні риси адміністративних одиниць Волинської 
області за рівнем господарської освоєності території дає змогу районування, 
використання якого передбачає пошук типових та особливих ознак. Основною 
метою районування вбачається виділення в межах області господарських 
мікрорайонів, які відрізняються типами освоєння та рівнем освоєності території, 
господарською спеціалізацією, набором соціально-економічних проблем й, 
відповідно, служать основою для розробки програм і заходів щодо регіонального 
розвитку регіону.  

Для виявлення подібних груп адміністративних одиниць Волинської області за 
рівнем господарської освоєності території застосовано метод кластерного аналізу. До 
кластерного аналізу залучено сім показників агрегованих індексів,  які характеризують 
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рівні розселенської, водогосподарської, сільськогосподарської, лісогосподарської, 
промислової, транспортної та рекреаційної освоєності території адміністративних 
одиниць області [2, с. 140]. 

У результаті проведеного кластерного аналізу можна виділити сім кластерів за 
рівнем господарської освоєності території. До першого кластеру увійшов обласний 
центр області – м. Луцьк, який характеризується високим рівнем розвитку всіх видів 
господарського освоєння території (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Граф «дерево поєднань» адміністративних одиниць  
Волинської області за рівнем господарської освоєності території  

 
До другого кластеру увійшли міста обласного значення – Володимир-

Волинський, Ковель і Нововолинськ, які мають високі рівні розселенської, 
промислової, водогосподарської та транспортної освоєності території. Третій 
кластер формують Володимир-Волинський та Іваничівський райони, для яких 
характерні високі рівні сільськогосподарської та транспортної освоєності 
території. Четвертий кластер – це Горохівський і Луцький райони, які відзначаються 
загалом високим рівнем розселенської, водогосподарської та сільськогосподарської 
освоєності території. До п’ятого кластеру увійшли Ківерцівський та Маневицький 
райони, які мають незначну концентрацію промислового та аграрного виробництва, 
високий рівень лісогосподарської освоєності території. Шостий кластер утворюють 
Камінь-Каширський, Любомльський, Любешівський і Ратнівський райони, для яких 
властиві низькі рівні промислової, сільськогосподарської, водогосподарської 
освоєності території, дещо вищий рівень лісогосподарської освоєності. Сьомий 
кластер – це Ковельський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський, Шацький і 
Локачинський райони, які відзначаються переважно центральним положенням, 
мають відносно високий рівень транспортної освоєності території.  

Виділені кластери за рівнем господарської освоєності території дають підстави 
для попереднього проведення господарського районування області. Однак, 
кластерний аналіз не передбачає виділення територіально цілісних кластерів (груп) 
адміністративних одиниць, що суперечить головному принципу районування. 
Кластерний аналіз не враховує також природно-географічних особливостей та типів 
господарського освоєння території адміністративних одиниць області, що ускладнює 
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виділення господарських районів. Тому в процесі господарського районування 
території варто враховувати специфіку розвитку районів, використовуючи при цьому 
інші методи дослідження. На основі виділених кластерів за рівнем господарської 
освоєності території та з урахуванням природно-географічних особливостей та типів 
освоєння в межах області можна виділити шість господарських мікрорайонів: 
1) Південний; 2) Південно-Західний (Південно-Прибузький); 3) Центральний; 
4) Східний; 5) Північний; 6) Північно-Західний (Північно-Прибузький). Виділені нами 
господарські мікрорайони частково збігаються із суспільно-географічними мікро-
районами, виділеними раніше В. Й. Лажніком [1].      

Південний господарський мікрорайон включає територію Луцького й 
Горохівського районів та м. Луцька, займаючи площу 2,14 тис. км2 (10,6 % території 
області). Середня густота населення тут становить 154,5 осіб/км2, що майже в три 
рази вище середньообласного показника. Середня розораність території цього 
мікрорайону – 66 %. Мікрорайон відзначається загалом високим рівнем господарської 
освоєності території та промислово-інфраструктурним й агропромисловим типами 
освоєння, що зумовлено особливостями географічного положення в лісостеповій 
зоні. У виробничій спеціалізації мікрорайон виділяється розвитком харчової, хімічної 
та текстильної промисловості, машинобудуванням та металообробкою, 
виробництвом будівельних матеріалів.   Головними галузями спеціалізації 
сільського господарства є вирощування зернових культур, цукрових буряків, овочів і 
фруктів, виробництво молока та м’яса.  

Південно-Західний (Південно-Прибузький) господарський мікрорайон включає 
територію Володимир-Волинського, Іваничівського, Локачинського районів та міст 
Нововолинська й Володимира-Волинського. Центрами мікрорайону є міста 
Нововолинськ і Володимир-Волинський. Мікрорайон займає площу 2,43 тис. км2 
(12,1 % території області), де проживає 177,6 тис. осіб (17,1 % населення 
області). Середня густота населення становить 73,1 особи/км2, а розораність 
території – 54 %. Мікрорайон характеризується загалом середнім рівнем 
господарської освоєності та агропромисловим типом освоєння. Локачинський район 
має низький загальний рівень господарської освоєності території, але високий 
рівень сільськогосподарської освоєності та агропромисловий тип освоєння, що 
стало підставою для включення його до Південно-Західного мікрорайону. Цей 
господарський мікрорайон спеціалізується на машинобудуванні й металообробці, 
вугільній, деревообробній, харчовій та текстильній промисловості, на вирощуванні 
зернових культур і цукрових буряків, молочно-м’ясному тваринництві та 
птахівництві.     

Центральний господарський мікрорайон включає територію Ковельського, 
Рожищенського, Старовижівського, Турійського районів та м. Ковеля. Це найбільший 
за площею мікрорайон (5 тис. км2 або 24,9 % території області). Середня густота 
населення тут становить 41,2 особи/км2. Мікрорайон характеризується нижчим від 
середнього по області рівнем господарської освоєності території та 
агропромисловим й агролісогосподарським типами освоєння. Він відзначається 
відносно високим рівнем транспортної освоєності території, що зумовлено його 
центральним положенням та розміщенням тут Ковельського транспортного вузла. 
Опорний каркас мікрорайону має радіально-кільцевий тип територіальної структури з 
чітко вираженим ядром – м. Ковелем [1, с. 161]. У виробничій спеціалізації 
мікрорайон відзначається розвитком сільськогосподарського машинобудування, 
деревообробною, харчовою промисловістю та промисловістю будівельних 
матеріалів, вирощуванням зернових культур, картоплі, виробництвом м’яса й 
молока.  

Східний господарський мікрорайон займає площу 3,7 тис. км2 (18,3 % території 
області). До його складу входять Ківерцівський і Маневицький райони. Середня 
густота населення становить 32,3 особи/км2. Для мікрорайону властива висока 
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лісистість території – 53 %. Тут сконцентровано 16 % сукупного природно-
ресурсного потенціалу області, особливо лісових, мінеральних (торф, бурштин) і 
водних ресурсів [3]. Мікрорайон має середній рівень господарської освоєності 
території та характеризується агролісогосподарсько-промисловим типом освоєння. 
У межах мікрорайону значний розвиток має лісогосподарське освоєння. Східний 
мікрорайон спеціалізується на лісовій, торфовій, деревообробній, харчовій 
промисловості, сільськогосподарському машинобудуванні, вирощуванні картоплі, 
цукрових буряків, молочно-м’ясному тваринництві, свинарстві. У межах мікрорайону 
найбільшим господарським центром є м. Ківерці.  

Північний господарський мікрорайон займає територію трьох поліських районів 
– Камінь-Каширського, Любешівського й Ратнівського. Це другий за площею 
господарський мікрорайон (4,6 тис. км2  або 23 % території області). Середня густота 
населення складає 33 особи/км2. Північний мікрорайон є найбільш заболоченим 
(11 %) й одним із найзалісненіших (44 %). Він характеризується низьким рівнем 
господарської освоєності території та агролісогосподарським типом освоєння. Для 
мікрорайону характерний низький рівень промислової, сільськогосподарської та 
транспортної освоєності території. Виробничу спеціалізацію мікрорайону визначає 
вирощування зернових культур, картоплі, виробництво м’яса та молока. 
Промисловість представлена лісовою, деревообробною, будівельною, легкою та 
харчовою промисловістю. Серед опорних центрів у межах мікрорайону немає чітко 
вираженого домінуючого господарського центра, хоча до таких можна віднести             
м. Камінь-Каширський.  

Північно-Західний (Північно-Прибузький) господарський мікрорайон займає 
територію Любомльського та Шацького районів. Цей мікрорайон є одним із 
найменших за площею (2,2 тис. км2  або 11 % території області) і найменшим за 
кількістю населення (56,5 тис. осіб). Він відзначається найменшою густотою 
населення (25,2 особи/км2). Для нього характерна висока лісистість (44 %), 
заболоченість (5,8 %) і заозереність (понад 8 %) території. Мікрорайон має значний 
потенціал природних рекреаційних і водних ресурсів. Для нього властивий низький 
рівень господарської освоєності території, агролісогосподарсько-рекреаційно-
водогосподарський та агролісогосподарський типи освоєння, що зумовлено 
географічним положенням у поліській зоні. Мікрорайон має відносно високий рівень 
рекреаційної та водогосподарської освоєності території. Промисловість мікрорайону 
представлена металообробкою, харчовою й деревообробною промисловістю. 
Сільськогосподарське виробництво спеціалізується на м’ясо-молочному скотарстві, 
вирощуванні зернових культур і картоплі. Господарським центром мікрорайону є          
м. Любомль.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. На території Волинської 
області виділено шість господарських мікрорайонів, які відрізняються між собою 
рівнем освоєності території, типами освоєння, господарською спеціалізацією, 
природно-географічними умовами. Районування території сприяє управлінню 
територіальним розвитком регіону. Перспективи подальших досліджень полягають у 
детальнішому аналізі господарських мікрорайонів Волинської області.  
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Польща. Досліджено галузеву структуру промисловості. Головними галузями промисловості 
Люблінського воєводства є харчова, лісова та деревообробна, промисловість будівельних 
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Puhach S. O. The Analysis of the Modern State of Industry Lubelskie Voivodship of 

the Republic of Poland. The modern state of industry Lubelskie Voivodship of the Republic of 
Poland is analyzed. The branch structure of industry is investigated. The main industries of the 
Lubelskie Voivodship are food industry, forest and woodworking industry, construction materials 
industry, coal industry, engineering, chemical industry. 
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Актуальність теми дослідження. Люблінське воєводство Республіки Польща 

має багато спільних рис із Волинською областю України: схожий природно-
ресурсний потенціал, відносно низький рівень розвитку у межах своєї країни, 
переважно аграрна спеціалізація. Однак, Люблінське воєводство має досить 
розвинений індустріальний комплекс, успішне функціонування якого вказує 
перспективні шляхи розвитку й для нашої області.  

Мета дослідження – виявлення особливостей розвитку та функціонування 
промислового комплексу Люблінського воєводства республіки Польща. 

Промисловий комплекс Люблінського воєводства представлений насамперед 
харчовою промисловістю, промисловістю будівельних матеріалів, лісовою та 
деревообробною, кам’яновугільною, машинобудуванням, хімічною промисловістю.  

Оскільки Люблінське воєводство є аграрним регіоном Польщі, то зрозуміло, що 
провідне місце тут займає харчова промисловість, а саме плодоовочеконсервна 
(Замосць, Рикі та ін.), цукрова (Краснистав), мукомельна (Люблін, Хелм, Замосць, 
Янов Любельський та ін.), молочна (Хелм, Краснистав, Люблін), м’ясопереробна 
(Луков), пивоварна (Люблін, Хелм), спиртогорілчана (Люблін, Янов Любельський, 
Бяла Подляска), тютюнова (Люблін) та ін. Широко відомі у Польщі та за її межами 
люблінський мед та медові вироби, чаї та трав’яні сиропи [3]. 

Важливе місце в господарській структурі регіону займає гірничовидобувна 
промисловість. На території воєводства знаходиться Люблінський кам’яновугільний 
басейн (другий по величині, після Сілезького, кам’яновугільний басейн Польщі), а 
вугільні шахти Богданки (Ленчинський повіт) вже багато років є одними із найбільш 
рентабельних та безпечних шахт у Польщі. Останнім часом інтенсивно добувають 
вугілля поблизу Стефанова (Ленчинський повіт). 

Територія є також перспективною на нафтогазоносність (продовження на 
територію Польщі Волино-Подільської нафтогазоносної області). Невеликі обсяги 
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видобутку нафти та природного газу проводяться в околицях Любліна, Свидніка, 
Замосця. 

Люблінська земля є також багата на запаси будівельної сировини, такої як 
вапняк, мергель, крейда, глина, будівельний і скляний пісок. Це призвело до 
розвитку промисловості будівельних матеріалів: виробництво цементу (Хелм, 
Рейовєц (Хелмський повіт)); цегли та блоків (Нємце в Люблінському повіті, 
Білгорай),  бетону та залізобетону (Люблін, Любартув) та ін. [1]. 

Хімічна промисловість представлена виробництво азотних добрив у Пулавах – 
потужному центрі хімічної промисловості Польщі. Пулавський азотний завод є 
найбільшим промисловим підприємством, працедавцем та експортером 
Люблінського воєводства. Це найбільший завод у Польщі з виробництва азотних 
добрив для сільського господарства, а також хімічних продуктів (меламін, 
капролактам) для інших галузей хімічної промисловості. 

Давні традиції у регіоні має машинобудування. Ще з кінця 19 ст. тут виробляли 
сільськогосподарську техніку, інструменти, устаткування для харчової 
промисловості. У міжвоєнний період у Любліні та Бялій Подлясці виробляли літаки. 
Традиції літакобудування сьогодні продовжуються у Свидніку. Після другої світової 
війни розвивається сільськогосподарське машинобудування та виробництво 
устаткування для харчової промисловості (оскільки регіон є аграрним й існує 
постійна потреба у сільськогосподарській техніці) та промисловості будівельних 
матеріалів. Ця тенденція зберігається й сьогодні [5]. 

Машинобудування та металообробка представлена такими галузями: 
сільськогосподарське машинобудування та тракторобудування (Люблін, Янов 
Любельський, Белжеч (Томашовський повіт), Аннополь (Красницький повіт), Деблін 
(Рикський повіт), Меджиреч Подляський (Бяльський повіт) та ін.), авіабудуванням 
(виробництво гелікоптерів у Свиднику), виробництво металевих конструкцій 
(Пулави), підшипників (Красник) та ін. 

Лісова та деревообробна промисловість орієнтована на переробку власних 
лісових ресурсів (Люблін, Білгорай та ін.). 

Провідними промисловими підприємствами Люблінського воєводства, 
діяльність яких спрямована на експорт та широке впровадження інновацій є: 
Азотний завод «Пулави»; завод комунікаційного устаткування «Свидник» 
(виробництво гелікоптерів); Люблінське вугілля «Богданка»; підшипниковий завод 
«Красник»; м’ясокомбінат м. Луков; завод металевих конструкцій «Мостостал» м. 
Пулави; Гербаполь Люблін (виробництво чаю, напоїв, соків); молочний комбінат 
«Краснистав»; «Pol-Skone» Люблін (виробництво вікон та дверей); м. Наленчув 
Пулавський повіт (виробництво мінеральних вод) [3]. 

У 2015 р. в Люблінському воєводстві порівняно з попереднім роком 
простежується зростання обсягів реалізованої продукції промисловості. 
Відмічається також зростання продуктивності та чисельності зайнятих у 
промисловості. 

Вартість реалізованої продукції промисловості в 2015 р. у воєводстві склала  
31 762,6 млн злотих, що на 9,6 % вище аналогічного показника попереднього року й 
на 43,2 % більше, ніж у 2010 р. Загалом по Республіці Польща аналогічні показники 
становили, відповідно, 4,9 % та 20,2 %.  

У загальній вартості промислової продукції провідне місце належить обробній 
промисловості – 23 592,1 млн злотих, що становить 74,3 % промислового 
виробництва Люблінського воєводства [4]. 

У 19 із 24 підгалузей промисловості воєводства, обсяги виробленої продукції 
були вищими, ніж у попередньому році. Особливо зросла вартість реалізованої 
продукції у таких виробництвах: виготовлення виробів із металу (на 117,9 %), 
фармацевтична продукція (на 57,3 %), транспортні засоби, причепи та напівпричепи 
(на 45,6 %), виробництво електрообладнання (на 30,8 %), виробництво машин та 
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устаткування (на 28,8 %), напоїв (на 22,8 %). Найбільше скорочення виробництва 
відбулося у секції виробництва гумових та пластмасових виробів (на 15,0 %) [4]. 

Висновки. Отже, промисловість Люблінського виробництва інтенсивно  
розвивається. Провідне місце належить галузям обробної промисловості. Окрім 
харчової промисловості, яка є галуззю спеціалізації, інтенсивно розвиваються нові 
наукоємні виробництва. При розробці перспективних планів соціально-економічного  
розвитку Волинської області варто було б повніше використовувати досвід наших 
польських сусідів. 
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Розвиток промислового сектору економіки спричинений впливом різних 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що призводить до виникнення змін у 
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функціонуванні регіональних економічних систем. Наявна суперечність між 
безмежно зростаючими потребами та обмеженими ресурсами зумовлює 
необхідність концентрації їх на пріоритетних сферах її соціально-економічного 
розвитку й, відповідно, пошуку напрямів здійснення регіональної структурної 
політики [1].  

Дубенський район Рівненської області належить до територій із потужним 
сільськогосподарським і промисловим потенціалом, які є провідними для району.  

У структурі реалізованої продукції району одне з перших місць посідає 
промисловість, ремонт і торгівля побутовими виробами, а також предметів 
особистого вжитку. Відповідно друге місце, яке є не менш важливе, займає сільське 
господарство, транспорт і зв’язок та будівництво. Найменшу частку у структурі 
реалізованої продукції району становить фінансова діяльність та інші послуги. 
Серед районів та міст обласного значення Рівненської області, обсяг реалізованої 
продукції на одну особу у м. Дубно один із найвищих (32 805 грн), вищий лише у             
м. Вараш (79 005,8 грн) та дещо нижчий у м. Рівне  (19 498,1 грн). 

У промисловому комплексі діє 13 підприємств, із них: одне – державної та             
12  приватної форм власності. Обсяг реалізованої продукції за 2015 р. склав               
448,4 млн грн. Займаючи певні відсотки у структурі реалізованої промислової 
продукції, економіку району представляють такі галузі та види виробництв, як 
виготовлення виробів із деревини (49,8 %), виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції (25,2 %), виробництво харчових продуктів (10,7 %), 
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (10,5 %), металургійне 
виробництво (2,3 %), текстильне виробництво (1,2 %), добувна промисловість та 
розроблення кар'єрів (0,2 %), виробництво меблів (0,1 %) [3]. Асортимент 
промислової продукції складають шпон струганий, паркет, пиломатеріали, 
комплекти меблів, напівбрикети торф’яні, казеїн технічний, пінополістирольні плити, 
сандвіч-панелі, сухі клеючі суміші, цегла будівельна, паливні брикети, деревина 
пресована, високовольтні ізолятори, спецодяг, корми для сільськогосподарських 
тварин, масло вершкове, продукт кисломолочний сирний, сири тверді та морозиво. 
Окрім того, дрібними підприємствами та підприємцями виготовляються 
тирсобрикет, полімерпіщана продукція (покрівля), тротуарна плитка та бруківка, 
європаркани. Можливості району дають змогу розвивати супутні виробництва та 
кооперацію підприємств. 

Промисловий сектор економіки представлений такими основними галузями 
підприємствами, як харчова промисловість – Дубенський комбінат хлібопродуктів, 
який виробляє таку продукцію: крупи зі звичайної пшениці, борошно вищого ґатунку, 
пшоно шліфоване, суміші для годівлі тварин; філія ПАТ «Державна продовольчо-
зернова корпорація України», основним напрямом діяльності якої є надання послуг 
із приймання, доведення якості до базисних кондицій, зберігання й відвантаження 
зерна та насіння олійних культур. Дубенський хлібозавод безпосередньо виробляє: 
хлібобулочні вироби, сухарі, вироби пряникові, здоби та інші аналогічні вироби. 
«Дубномолоко» спеціалізується на переробці молокопродуктів та вироблені різних 
сортів сирів. Дубенський консервний завод реалізує продукцію під торговими 
марками «Сніданок короля», «Дубок», «Щедрий пан», «Лео», «Наш край», основне 
завдання підприємства ‒ ефективне вирощування та переробка сільсько-
господарської продукції задля забезпечення споживачів високоякісними 
консервними продуктами харчування. ТзОВ «Укрмолпродукт» спеціалізується на 
виробництві морозива, масла, сирів та сирних продуктів та казеїну технічного як 
головного білкового компоненту молока. ПП «Аметист Плюс» виробляє 
кондитерську продукцію, яку розповсюджують по Україні та інші підприємства 
харчової промисловості. 
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Легка промисловість представлена підприємствами  «Орнамент», ДП КП фірми 
«Слов'янка», що спеціалізується на виробництві трикотажних виробів, а саме: 
джемперів, кардиганів, дитячих костюмів, жилеток, гольфів тощо. 

Деревообробна промисловість функціонує завдяки діяльності ТзОВ 
«Єврошпон-Смига», яке виготовляє струганий шпон, дубльований шпон клей для 
деревини, клей для паперу (реалізує свою продукцію по всій Україні) та Дубенській 
меблевій фабриці, яка спеціалізується на виготовленні меблів. 

Ливарно-механічний завод «Ісполін» (відноситься до галузі машинобудування) 
виготовляє люки для різних потреб, зокрема, каналізаційні, газові та для 
телефонних мереж, опори, решітки. Підприємство є лідером у галузі чавунного 
литва в Західному регіоні України 

Промисловість будівельних матеріалів представляють Завод покрівельних 
матеріалів «Еверест», який виготовляє металочерепицю та металопрофіль з 
оцинкованим та полімерним покриттям, та ТОВ «Ізотерм-С», яке спеціалізується на 
виготовленні товарів для утеплення будинків, зокрема, для різних відомих торгових 
марок та супутні товари. 

Гумотехнічна промисловість представлена Дубенським заводом гумово-
технічних виробів, що виготовляє побутові килимки, автомобільні килимки, гумові 
суміші 15 марок, трубки, шнури, профіль різного призначення. 

Оцінка  змін у промисловості адміністративного району засвідчила, що за 
період із 2012–2015 рр. найменший показник реалізації продукції середніх 
підприємств був у  2012 р. – 3,16 % (414,8 млн грн), а у 2015 р. показник зріс на           
2,23 %, що засвідчує зростаючу динаміку діяльності. Діяльність малих підприємств 
має нестабільні показники роботи, оскільки в 2012 р. частка реалізації продукції 
(товарів, послуг) від загального показника становила 14,1 % (68,3 млн грн), у            
2013 р. – 15,1 %, а це засвідчує зростання обсягів виробництва, тоді коли у 2014 р. – 
10,0 % (102,8 млн грн), 2015р. – 9,7 % (131,0 млн грн), показники різко почали 
зменшуватися. Мікропідприємства функціонують нестабільно. Обсяг реалізованої 
продукції підприємств у 2012 р. становив 1,82 % (37,8 млн грн), 2013 р. – 1,46 % 
(29,8 млн грн), 2014 р. – 2,38 % (66,6 млн грн), 2015 р. – 2,22 % (80,4 млн грн) від 
загального обсягу по Рівненській області [2].  

Якщо аналізувати дані за обсягом реалізації продукції (товарів, послуг) 
підприємств у період 2012‒2015 рр. по районах-сусідах, то серед адміністративних 
районів перше місце займає Рівненський район, друге місце – Здолбунівський і 
третє місце за реалізацією продукції – Дубенський район.  

Промисловість Дубенського району є важливою для потреб населення, 
оскільки в районі добре розвинена харчова промисловість та машинобудування, 
тому що їхня продукція використовується не тільки для внутрішніх потреб району, а 
й експортується за його межі й тим самим частково забезпечує не тільки Рівненську 
область, а й інші регіони України. 

У промисловому комплексі Дубенщини представлено низку важливих галузей, 
що входять у перелік сучасної індустрії та галузей спеціалізації Рівненської області. 
За своєю структурою промисловість є багатогалузевою з переважним розвитком 
обробних галузей і виробництв, які переробляють як місцеві мінерально-сировинні 
ресурси, так і привізну сировину та матеріали. Наявні такі галузі обласної 
спеціалізації, як харчова, легка, хімічна, лісова та деревообробна промисловості. Ці 
галузі визначають основні показники виробничого потенціалу Дубенського району та 
масштаби виробництва промислової продукції.   

Обсяги виробництва продукції харчової, текстильної промисловості та 
машинобудування району не відповідають потенційним можливостям регіону. 

Рівень інтеграції підприємств  району у вітчизняні та міжнародні корпоративні 
структури з випуску сучасних видів продукції залишається низьким. Обсяги власних  
обігових коштів підприємств є недостатніми для проведення модернізації 
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виробничих потужностей (неможливість отримання кредитних ресурсів на 
прийнятних для підприємств умовах). Потребує  активізації робота з розширення 
ринків збуту продукції, особливо в умовах зони вільної торгівлі з країнами 
Європейського Союзу. 
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Вступ. Підвищення рівня захворювань шлунково-кишкового тракту, які 

виникають через споживання хімізовано вирощених продуктів активізували 
проблематику вирощення та виробництва екологічно чистої продукції. Використання 
мінеральних добрив та синтетичних засобів захисту рослин негативно впливають на 
здоров’я населення. Частково вирішити цю проблему можна через виділення в 
регіонах спеціальних сировинних зон (ССЗ) – територій, що відповідають умовам 
виробництва сировини рослинного та тваринного походження, придатного для 
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виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування. В Горохівському районі 
Волинської області функціонує одна ССЗ, створена у 2012 р. «Приватно-орендним 
сільськогосподарських підприємством імені Т. Шевченка» [4]. Проте із наявним 
природно-ресурсним потенціалом уцьому регіоні цього недостатньо.  З огляду на 
це, важливого значення набуває дослідження інтеграції явних та латентних 
регіональних переваг кожного регіону. Важливо ефективно та раціонально 
використовувати потенціал для розвитку економічного простору та оптимізації його 
структури в напрямі прискорення створення ССЗ. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розроблення підходів щодо 
виокремлення спеціальних сировинних зон зробили О. І. Фурдичко, Н. А. Макаренко, 
О. О. Ракоїд, В.П. Дмитренко, О. В. Повх та ін. Одним з основних напрямів 
державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою ВР 
України, є «Активізація переходу сільського господарства на біологічні методи 
господарювання та виробництво екологічно безпечної продукції». Медичні 
обстеження населення України показали, що 20 % дитячого контингенту потребують 
вживання лише екологічно безпечних продуктів харчування. Така ситуація 
зумовлена порушенням функціонування органів травлення. 

У Законах України «Про пестициди і агрохімікати» та «Про дитяче харчування» 
визначено стратегічні загальнодержавні пріоритети у сфері виробництва екологічно 
безпечної продукції, охарактеризовано вимоги до сировини, призначеної для 
виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування, а також організаційні, 
соціальні й економічні засади державної політики у цій сфері [1; 2]. Уряд України 
прийняв декілька постанов і зрештою чітко прописав загальні вимоги щодо 
створення та функціонування ССЗ, а також процедуру надання виробникам 
сировини статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується у 
виготовленні продуктів дитячого й дієтичного харчування [1; 5]. 

Методика досліджень. Використано систему методів, які включають вивчення 
фондових матеріалів, статистичних даних, науково-літературних джерел: логічні та 
порівняльно-просторові, картографічно-математичні та статистичні методи, які 
лежать в основі загальнонаукової та конкретно-наукової методології із цієї 
проблеми. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація складників ресурсної 
бази природно-ресурсного потенціалу Горохівського району з урахуванням сучасних 
тенденцій, виявлення особливостей їх територіального розміщення для створення 
спеціальних сировинних зон із виробництва продуктів дитячого й дієтичного 
харчування. Основні завдання – визначити відповідність природних ресурсів 
Горохівського району стандартам відповідно агрохімічних показників; дослідити 
сприятливість агрокліматичних умов та виявити негативні екологічні фактори, які 
здатні стримувати розвиток спеціальних сировинних зон у межах району. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціальні сировинні зони (ССЗ) 
– це регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва 
екологічно безпечної продукції рослинництва та тваринництва. Ключовою вимогою у 
створенні ССЗ є віддаленість антропогенної діяльності. Зокрема, розташування на 
відстані 10 км промислових підприємств і об’єктів, які можуть забруднювати 
навколишнє середовище токсичними викидами, а також не ближче 0,3 км від 
автомобільних доріг з інтенсивним рухом транспорту. При виробництві екологічно 
безпечної продукції забороняється використання ґрунтових ресурсів, що містять 
залишки важких металів, радіонуклідів, гормональних препаратів, пестицидів та 
інших небезпечних речовин. Рушійною силою ССЗ є регіональна перевага, що 
простежується у наявності відповідних природних умов та ресурсів: родючих 
ґрунтів, ступені їх окультурення, а також сприятливих температурних умов 
атмосфери. 
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В Україні існують усі передумови для широкого впровадження в сільському 
господарстві екологічно безпечних методів вирощування продукції, серед яких – 
наявність значних площ родючих ґрунтів, низький рівень використання мінеральних 
добрив і пестицидів, достатня кількість товаровиробників, готових виробляти 
органічну сільськогосподарську продукцію, а також її потенційних споживачів. Для 
отримання продуктів харчування високої якості необхідно, щоб ґрунти відповідали 
певним стандартам за агрохімічними показниками. Із цією метою було 
проаналізовано основні середньозважені показники агроекологічного стану ґрунтів 
(вміст гумусу, рухомого фосфору та обмінного калію). 

Результати дослідження середньозваженого показника вмісту гумусу у ґрунтах 
Горохівського району, які були проведені у 2016 р. Волинським центром 
«Облдержродючість» і становили 1,83 % (середньообласний показник – 1,61 %), що 
пояснюється проходженням на території району широколистяної зони, з 
переважанням чорноземів типових та чорноземів опідзолених. Вміст рухомого 
фосфору у ґрунтах Горохівського району досить значне й становить 132 мг/кг (у 
Любешівському – 87 мг/кг, Маневицькому – 94 мг/кг, Ратнівському – 98 мг/кг). Роль 
рухомого фосфору полягає у зменшенні негативної дії надлишкового азотного 
удобрення, оптимізації використання рослинами мінерального азоту й підвищенні 
ефективності дії азотних добрив. Не менш важливим показником є вміст у ґрунтах 
обмінного калію, який покращує хімічну, фізичну та біологічну його властивість та 
пов’язує органічні токсиканти, важкі метали й радіонукліди, чим перешкоджає їх 
попаданню в рослини. Обмінний калій сприяє створенню надзвичайно цінної 
водопроникної грудкувато-зернистої структури, яка поліпшує водопропускну й 
водоутримуючу здатність ґрунту та її повітропроникність. Середньозважений 
показник обмінного калію у досліджуваному районі становить 103 мг/кг, що 
характеризується одним із найвищих серед Волинської області (середній – 87 мг/кг 
ґрунту) [4]. 

Розвиток сільськогосподарського виробництва залежить не тільки від 
родючості ґрунту, а й від температурних умов атмосфери, які характеризують умови 
росту та розвитку сільськогосподарських культур. Активний вегетаційний період 
визначає ресурси тепла та межі, в яких можна вирощувати певні культури за 
допомогою суми додатних температур. Аналіз просторового розподілу сум 
температур показав, що вона зменшується від 2693 °С на півдні (у Горохівському, 
Іваничівському, Локачинському та інших районах) до 2506 °С на півночі (у 
Ратнівському, Любомльському, Любешівському та інших районах). 

У Горохівському районі, який розміщений у вологій теплій агрокліматичній зоні, 
період із температурою понад +10 °С становить 150−160 днів. Сума активних 
температур коливається в межах від 2476 до 2693 °С, що є найвищими в області (в 
Маневицькому, Володимир-Волинському, Ківерцівському районах ці показники 
становлять 2030–2043 ºС). Район найбільш сприятливий для вирощування 
зернових, технічних та плодових культур, а отже й найкраще підлягає для створення 
спеціальних сировинних зон. 

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до 
зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення, втрати грудкувато-зернистої 
структури, водопроникності та аераційної здатності з усіма екологічними наслідками, 
що звідси випливають. Аналіз результатів досліджень зразків води, який був 
проведений Волинською філією ДУ «Держґрунтоохорона», встановлено, що усі 100 
зразків води містять залишкові кількості хлорорганічних пестицидів, що перебувають 
у стані розкладу. Проте перевищень гранично допустимих норм у межах 
Горохівського району не виявлено (гранично допустима норма 0,02 мг/кг) [4].  

Північні райони Волинської області (Маневицький, Любешівський, Камінь-
Каширський, Ковельський тощо) забруднені формальдегідом та іншими вихлопними 
газами, які характерні для районів із щільною транспортною мережею, тому й 



 154 

непридатні для створення спеціальних сировинних зон, адже зазнали негативного 
радіоактивного забруднення. В Іваничівському, Локачинському, Володимир-
Волинському районах ведеться активний видобуток корисних копалин. Таким чином, 
проаналізувавши антропогенний вплив Волинської області можна виокремили 
окремі райони, які характеризуються найменшим забрудненням і на території яких 
можливе створення спеціальних сировинних зон (Горохівський, частково Луцький, 
Шацький і Любомльський райони). 

Природно-ресурсні умови Горохівського району повністю відповідають вимогам 
створення ССЗ, адже агроекологічний стан території не перешкоджає вирощуванню 
високоякісної сировини для виробництва продуктів дитячого й дієтичного 
харчування. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз еколого-
агрохімічних показників дає змогу зробити висновок про те, що на переважній 
більшості сільськогосподарських угідь Горохівського району Волинської області 
можливе створення ССЗ. Обмежувальними факторами є недостатня обізнаність 
фахівців. Подальше впровадження ССЗ на території району та підтримка існуючої 
дасть змогу мінімізувати негативний вплив агропромислового виробництва та 
покладе початок для виробництва екологічно чистої продукції. 

Перспективами досліджень є проведення таких обстежень й узагальнень 
результатів у розрізі полів та ділянок усіх районів Волинської області, що надасть 
комплексну картину придатності області під створення спеціальних сировинних зон, 
що значно допоможе покращити екологічну ситуацію та забезпечить населення 
регіону, передусім дітей, якісними продуктами харчування. 
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КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ В ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗІ СТУДЕНТАМИ  
ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

                                                                                                                              
 Роботу виконано на кафедрі країнознавства                                                                

і міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки 
 
Розглядаються  підходи  до  організації  вивчення й використання досвіду краєзнавчої 

роботи на факультеті міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. Вказано важливість регіональних досліджень у взаємозв’язку із 
використанням місцевого краєзнавчого матеріалу.   

Ключові слова : краєзнавство, регіон, напрям наукових досліджень.  
 
Raiеvych Т. І. Regional Studies Material in the Organization of the Educational 

Process for the Students of the Faculty of International Relations. The article deals with the 
approaches of study and use in regional studies experience at the Faculty of International 
Relations of Lesia Ukrainka Eastern European National University. The importance of regional 
research in correlation with usage of local regional studies material is considered. 

Key words: regional studies, the region, the direction of research. 
  

Актуальність проблеми. Краєзнавство як. напрям наукових досліджень та 
навчальна дисципліна посідає помітне місце в функціонуванні сучасної вищої 
школи, покликаної готувати майбутніх фахівців у різних галузях. Сьогодні 
простежується тенденція до перетворення краєзнавства із методичного прийому в 
загальнопедагогічний принцип, що істотно підвищує ефективність усього навчально-
виховного процесу, зокрема, допомагає студентам засвоїти діалектику загального й 
особливого, з’ясувати специфічні форми виявлення закономірностей суспільного 
розвитку в конкретних умовах певного регіону. Вивчення рідного краю створює 
передумови для формування глибоких фахових знань, суспільного мислення. 
Знання природи, історії, традицій рідного краю збагачує людину духовно, сприяє 
формуванню та світогляду, високих моральних принципів та ідеалів, прагнення 
продовжити достойні справи своїх земляків-попередників, вихованню патріотизму, 
забезпечує поєднання навчання з життям та процесом державноготворення.  

Про значення краєзнавчої роботи в навчально-виховному процесі, у вихованні 
патріотизму й у підготовці фахівця писали педагоги, історики, географи, які мали 
досвід краєзнавчої роботи й добре розуміли її ціну. Зокрема, ці питання піднімали:       
Г. Бондаренко – про історичне краєзнавство на Волині, А. Демчук та О. Рисак – про 
значення літературного краєзнавства у розвитку пізнавальної діяльності учнів             
[1, с. 167] та М. Костриця [3] – про розвиток географічного краєзнавства. Рeзультaти 
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нaукoвoгo вивчення взаємозв’язку й взаємовпливу суспільних прoцeсiв на 
місцевому, регіональному, субрегіональному рівнях й сучасних глoбaлiзaцiйних 
процесів сприятиме зміцненню української державності й  консолідації в державі, 
формуванню її іміджу в світі. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів і показ можливостей 
практичного застосування краєзнавчої фактології на прикладі факультету 
міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені          
Лесі Українки.  

Виклад основного матеріалу. У вузах України нагромаджено значний досвід 
краєзнавчої діяльності, почали розроблятися й апробовуватися нові форми та 
методи краєзнавчої роботи. Залучення викладачів і студентів до роботи 
краєзнавчих гуртків і товариств вносить у підготовку майбутніх фахівців новий 
елемент, розвиває навички колективної й дослідницької роботи, поєднує академічну 
працю студентів із освітою. На теоретичному рівні наукове краєзнавство має 
найбільш спільні ознаки з країнознавством. Якщо країнознавство досліджує 
територію усієї держави, то наукове краєзнавство обмежується лише територією її 
певної частини – окремих населених пунктів (хутір, село, селище, місто), 
адміністративно-територіальних одиниць, країв, регіонів. 

У сучасній вищій школі запроваджено низку краєзнавчих курсів та спецкурсів, 
випущено підручники для студентів. Переважно це стосується історичного 
краєзнавства. Загалом місцевий матеріал широко використовується й у процесі 
викладення інших суспільних та природничих дисциплін. Відома практика створення 
на кафедрах чи окремими викладачами своєрідних «банків» краєзнавчої інформації, 
опрацьовується краєзнавча бібліографія, а методичний «інструментарій» 
систематично вдосконалюється через вивчення та запровадження педагогічного 
досвіду. Глибокі корені й великі традиції, що склалися також і в повоєнний час на 
Волині, у чому заслуга працівників вищої школи, викладачів та студентів. Центром 
післявоєнної наукової роботи в області став Луцький педінститут. Молодий вуз 
готував педагогічні кадри й здійснював наукове керівництво краєзнавчими 
дослідженнями. Відбувалися наукові конференції, писалися звіти, видавалися 
навчально-методичні матеріали, які стосувалися політичної та соціально-
економічної історії, розвитку міст, господарства, освіти, культури всіх історичних 
етапів [1, с. 163‒164].  

Якщо використання краєзнавчого матеріалу на лекціях має здебільшого 
підпорядковане значення й фрагментарний, ілюстративний характер, то на 
семінарах його можна висувати на перший план. Зокрема, значна частина 
студентських рефератів, індивідуальних завдань та самостійна робота може 
ґрунтуватися на місцевому матеріалі. Ці форми стосуються дисциплін «Історія 
України», «Економічна історія», «Етнологія» при вивченні тем, присвячених 
соціально-економічного розвитку  країни, визначним історичним подіям, побутовим 
традиціям і звичаям. Краєзнавчий матеріал у лекційних курсах робить виклад більш 
конкретним, доступним, посилює інтерес до вивчення вітчизняної історії, дисциплін 
суспільного циклу : «Історія міжнародних відносин», «Суспільна географія» та ін. 
Краєзнавчі матеріали використовуються й при проведенні семінарських занять із 
нормативних курсів, до яких входять і питання краєзнавчого змісту. Важливе 
включення до списку літератури відповідних праць краєзнавчого характеру. 

На факультеті набула поширення практика залучення студентів до написання 
курсових, кваліфікаційних : бакалаврських, магістерських і дипломних робіт на 
місцевому матеріалі або з використанням його елементів. Наприклад, гуманітарні, 
економічні зв’язки  Волині та регіонів Польщі. 

Дослідницько-краєзнавча робота є одним з елементів навчально-виховного 
процесу, пов’язаного із залученням студентів до роботи у проблемних групах. Тут 
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вони мають можливість вивчити природно-географічний комплекс, побутову, 
економічну історію регіону, теорію й методику краєзнавчої роботи. 

Важливою формою залучення студентів до краєзнавства є навчально-
виробнича практика. Напередодні читається проблемна лекція, де ставляться 
завдання практикантам, серед яких є ознайомлення та складання характеристики 
місця та установи проходження практики. 

Складовою частиною є посилення зв’язку навчальної роботи з науково-
дослідницькою. Іноді студентські дослідження переростають у наукові статті, 
включаються до майбутніх дисертаційних робіт. 

Частиною науково-організаційної діяльності факультету стало проведення 
наукових конференцій та науково-методичних семінарів, де частина опублікованих 
матеріалів має краєзнавчий характер. На увагу заслуговує досвід проведення 
щорічних тижнів факультету та розробка й реалізація заходів участі студентів-
міжнародників у «Фестивалі науки», який проводиться в Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки й присвячується Дню університету. 
При розкритті тематики конференцій, «круглих столів», дискусій, що розглядають 
актуальні проблеми міждержавних відносин країн Європи та світу цінним є 
використання матеріалу, який висвітлює участь краю у сучасних інтеграційних 
процесах, розвиток його інфраструктури, туристичної рекреаційної зони та етнології 
й культури Волині. 

На факультеті міжнародних відносин є можливість активно здійснювати 
міждисциплінарний підхід до проблеми краєзнавства, розробляти комплексні теми 
за участю істориків, економістів, політологів, філологів, природознавців.  

Історичне та географічне краєзнавство – перспективні  напрями сучасної науки. 
Обумовлено це тим, що ніколи не вичерпається допитливість людини, яка прагне 
дізнатися, що відбувається на землі, де вона народилася й живе, що було до неї, як 
жили її прародичі, що переживали, з якими труднощами стикалися, як їх 
переборювали; про їх одяг, свята й будні – всю різнобарвну палітру життя. 
Надбання наших предків не повинно втратити свого значення. Минуле, сьогодення й 
майбутнє тісно пов’язані між собою. Історія показує, яке глибоке коріння має наше 
життя, незнання минулого неминуче призведе до нерозуміння сучасного та 
майбутнього [4, с. 4]. 

З огляду на складність державотворчого процесу в Україні, умови ринкових 
відносин краєзнавство стає аматорським. Галузеві краєзнавчі дослідження можуть 
бути справою досить забезпечених людей або частиною справи професіоналів, до 
яких належать працівники архівів, музеїв, бібліотек, вчителі, викладачі, науковці.  

Досвід багаторічної праці викладачів факультету П. Луцишина, В. Корчун,           
Н. Коцан, В. Лажніка, Н. Павліхи, Є Тихомирової, С. Федонюка та ін. на рівні 
міждисциплінарних зв’язків  дисциплін «Краєзнавство», «Регіоналістика», 
«Регіонознавство», «Країнознавство», «Етнологія» має  бути окремо узагальнений і 
проаналізований із метою  використання кращих здобутків науковців у сфері 
регіоналістики й краєзнавства Волині задля збереження знань про свій край, 
поширення їх серед молоді, прогнозування перспективних шляхів його розвитку, а 
також виховання патріотизму та любові до рідної землі. Аналізу ролі Волині, як 
регіону України, формуванню іміджу держави на міжнародній арені буде сприяти 
посилення зв’язку лінгвістичної й перекладацької практики  з мовними 
компонентами місцевого краєзнавчого матеріалу.   

Висновки. Використання краєзнавчого матеріалу сприяє успішному 
опануванню основ наук, допомагає у формуванні практичних умінь і навичок, є 
важливим чинником формування культури поведінки молодих людей. Практичне 
застосування у вищій школі показує, національне краєзнавство як цілісну, 
нерозривну й відкриту систему, яка функціонує в світі тривимірних системних 
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моделей: простір (географічне краєзнавство), час (історичне краєзнавство) та 
соціум (соціальне краєзнавство). 
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