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ОЛЕНА АФОНІНА
СВІТЛАНА ГОНЧАРЕНКО1

ЛОКАЛЬНІ РИНКИ ПРАЦІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано локальні ринки праці Чернігівської області. З урахуванням 
системи показників виділено типи локальних ринків праці.

    
OLENA AFONINA
SVITLANA HONCHARENKO

LOCAL LABOUR MARKETS OF THE CHERNIGOV AREA

The local labour markets of the Chernigov area are parsed. With the count of a  
system of indexes the phylums of local labour markets are secured.   

Постановка проблеми. 
Кардинальні  перетворення в суспільстві  найбільше впливають на 

процеси  відтворення  працересурсного  потенціалу.  Депопуляція  і 
поглиблення  процесу  старіння  населення,  падіння  рівня  життя 
населення  в  Чернігівській  області  призвели  до  значних  змін  якості 
працересурсного  потенціалу.  Гострою  є  проблема  забезпечення 
зайнятості  працеактивного  населення,  що  в  умовах  становлення 
ринкових відносин і зниження попиту на працю потребує регулюючого 
впливу.  З  іншого  боку,  необхідність  підвищення  ефективності 
виробництва  вимагає  скорочення  всіх  видів  витрат  і  впровадження 
працезберігаючих технологій. Актуальність географічного дослідження 
цих  проблем  посилюється  у  зв’язку  з  необхідністю  вирішення 
конкретних  завдань  становлення  регіональних  та  локальних  ринків 
праці  та  регулювання  зайнятості  населення.  Виникає  необхідність 
дослідження проблеми регіональної сегментації ринку праці в цілому 
та  в  розрізі  окремих  категорій  населення,  визначення  напрямів 
структурної  перебудови  господарства,  вдосконалення  регіональної 
політики  зайнятості  населення.  Локальні  ринки  праці  потребують 
вдосконалення  програми  регулювання  зайнятості  населення  з 
урахуванням  демографічних  та  соціально-економічних  показників. 

1 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
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Великий вплив на формування локальних ринків праці має молодь, а 
саме її поведінка при працевлаштуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  безробіття  та  формування  ефективної  зайнятості 

населення  в  регіоні,  їх  невирішеність  залишаються  актуальними  в 
сучасних  соціально-економічних  умовах.  Реалізація  права  на 
зайнятість, скорочення рівня і темпів безробіття, захист прав громадян, 
що працюють за межами держави – питання, які через свою виняткову 
соціально-економічну  значимість  турбують  фахівців  різних 
спеціальностей. 

Дослідженню  проблем  трудових  міграцій  та  їх  впливу  на 
функціонування  окремих  локальних  ринків  праці,  соціально-
економічних наслідків міграційних процесів присвятили свої публікації 
багато  вчених  [1,  2].  Особливої  уваги  заслуговують  дослідження 
Олександра  Хомри,  який  наголошував  на  необхідності  розробки 
спеціальних  програм  зайнятості  для  проблемних  ринків  праці  та 
залучення інвесторів з метою організації нових і реконструкції існуючих 
виробництв, а тим самим – для створення нових робочих місць [4]. 

І.  Петрова у своїх дослідженнях виділяє сегменти ринку праці [3]. 
Слід зазначити,  що дана проблема є досить новою в теоретичному 
плані і майже не розробленою в аспекті її практичного застосування. 

Економічну складову ринків праці висвітлює у своїх дослідженнях Л. 
Шевченко [5].

Постановка завдання. 
Метою даної роботи є аналіз локальних ринків праці Чернігівської 

області.
Виклад основного матеріалу. 
Локальні  ринки  праці  формуються  в  межах  адміністративних 

районів,  міст  обласного  та  районного  підпорядкування.  Наявність 
органів  управління  на  локальних  ринках  праці  активізує 
саморегулюючий механізм руху населення у сфері зайнятості.  Саме 
спроби саморегулювання  руху  населення в  межах локальних ринків 
праці  зумовлюють  можливість  поліпшення  управління  та  здійснення 
дієвого контролю за витрачанням коштів з фонду сприяння зайнятості. 
Неодмінною умовою регіоналізації управління зайнятістю населення є 
виділення  локальних  ринків  праці.  Характеризуючи  локальні  ринки 
праці, потрібно виходити з такого критеріального показника, як рівень 
безробіття  (що  розраховується  як  відношення  чисельності 
зареєстрованих  безробітних  за  звітний  період  з  урахуванням 
чисельності  зареєстрованих  безробітних  на  початок  року  чи 
безробітних  селян  до  середньорічної  кількості  міського  населення), 
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його  значення  на  початок  2008  року  –  3,2%.  Як  додаткові  критерії 
використовувалися:
1) показник частки жінок та молоді до 28 років у складі безробітних, 
2) відношення кількості вільних робочих місць та вакантних посад до 

кількості безробітних,
3) показник інтенсивності  звернень громадян до установ державної 

служби зайнятості.
Аналізуючи  рівень  зареєстрованого  безробіття  в  Чернігівській 

області,  слід зазначити, що у порівнянні з 2007 р. він зменшився на 
0,2%.  Але,  безумовно,  є  такі  райони,  де  рівень  безробіття  зріс 
(Бобровицький,  Ічнянський,  Ніжинський,  Новгород-Сіверський, 
Семенівський, Сосницький, Талалаївський райони). Лідерами за рівнем 
безробіття залишаються Варвинський, Городнянський та Семенівський 
райони.  Доцільно  вдосконалювати  програми  зайнятості  населення  з 
урахуванням  соціально-економічних  та  демографічних  показників, 
адже  зазначені  вище  райони  є  проблемними  для  формування 
регіонального ринку праці Чернігівської області.

Беручи до уваги показник безробіття, нами були виділені локальні 
ринки  праці  з  низьким  рівнем  безробіття  –  до  2,5%,  середнім  – 
2,6%-4,0% та вище середнього – більше 4,1% (рис. 1).
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Рис. 1. Групування локальних ринків Чернігівської області за рівнем безробіття



Упродовж 2007 року до служби зайнятості  в Чернігівській  області 
звернулося  близько  48,9  тис.  осіб.  Безперечно,  це  досить  високий 
показник, але водночас він зменшується з кожним роком (порівняно з 
2001  роком  зменшився  в  2  рази).  Таким  чином,  з  року  в  рік 
відбувається оновлення ринків праці, створення нових робочих місць, 
які відповідають пропозиції  робочої сили і в той же час працездатне 
населення отримує роботу.

Розвиток  ринку  праці  Чернігівської  області  характеризується 
наявністю  значних  територіальних  відмінностей,  які  є  найбільш 
помітними  на  базовому  рівні  адміністративних  районів.  Враховуючи 
рівень безробіття, частку працевлаштованих осіб із числа безробітних, 
кількість створених нових робочих місць та розмір середньомісячної 
заробітної  плати в розрахунку  на одного штатного працівника,  нами 
проведена типізація локальних ринків праці Чернігівської області.

Оскільки ринок праці не є постійним, він диференціюється на такі 
типи:  відносно  збалансовані,  потенційні  проблемні  та  проблемні 
локальні  ринки  праці.  До  першої  групи  належать  Козелецький, 
Ніжинський, Чернігівський, Прилуцький. До потенційних проблемних – 
Бахмацький,  Бобровицький,  Щорський,  Корюківський,  Менський, 
Носівський,  Ріпкинський,  Срібнянський,  Коропський.  Проблемними  є 
Борзнянський,  Талалаївський,  Сосницький,  Куликівський, 
Семенівський,  Городнянський,  Ічнянський,  Новгород-Сіверський, 
Варвинський локальні ринки праці (рис. 2).

З  метою  покращання  ситуації  на  локальних  ринках  необхідно 
врахувати інвестування даних ринків при розробці програм зайнятості 
населення, зокрема збільшити обсяги фінансування з боку приватного 
капіталу, у тому числі й іноземного. Розробка програм зайнятості для 
локальних  ринків  праці  має  будуватися  на  простих  методичних 
прийомах, які не потребують застосування моделей із значним числом 
змінних,  більшість  яких  кількісно  не  визначаються.  Для  їх  розробки 
необхідно використовувати не лише звітно-статистичні, але й експертні 
методи;  необхідним  є  також  урахування  громадської  думки,  яка 
аналізується на базі матеріалів спеціальних вибіркових соціологічних 
спостережень.  Програми  мають  розроблятися  обов’язково  в  кількох 
конкурентоспроможних варіантах. Головною метою подібних програм є 
запобігання масовому безробіттю і забезпечення соціальної підтримки 
громадян, які звільняються, незайнятому населенню. Саме тому варто 
залучати інвесторів із метою організації нових і реконструкції існуючих 
виробництв,  а  тим  самим  для  створення  нових  робочих  місць, 
забезпечення  умов  для  розвитку  як  великого,  так  і  малого  та 
середнього  бізнесу  на  основі  пільг  і  гарантій  для  підприємницької 
діяльності. За таких умов розвивається самозайнятість населення.
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Рис. 2. Типи локальних ринків праці Чернігівської області

З 

метою  зниження  рівня  безробіття  доцільно  створювати  нові  робочі 
місця, у тому числі, на базі переробки сільськогосподарської продукції, 
деревини,  здійснювати  підготовку  і  перекваліфікацію  працівників, 
організовувати  громадські  роботи,  стримувати  вивільнення 
працівників,  підтримувати  підприємництво  на  основі  спеціального 
фонду, використовувати працівників на сезонних роботах, бронювати 
робочі місця для молоді.

Якщо  в  районах,  де  причина  безробіття  полягає  у  відсутності 
роботи взагалі,  більше уваги приділяти таким заходам, як створення 
нових  робочих  місць,  стримування  вивільнення  працівників, 
використання  працівників  на  сезонних  роботах,  організація 
громадських робіт.
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При врахуванні  комплексного  впливу  багатьох факторів  на  ринок 
праці,  модифікацій  основних  елементів  ринку  праці  використовують 
сегментаційний  підхід,  відповідно  до  якого  ринок  поділяють  на 
первинний та вторинний [3].

До  первинного  ринку  належать  працюючі  в  умовах  стабільної 
гарантованої  зайнятості,  високих  доходів  із  високим  рівнем  якості 
робочої сили. Представники вторинного ринку праці мають протилежні 
характеристики (табл.1).

Таблиця 1. 
Сегментаційний підхід до первинного і вторинного ринку 

Критерії 
ринку праці

Первинний ринок Вторинний ринок

спосіб 
включення 
робочої сили 
в 
процес праці 

• довготривалі трудові контракти;
• нормований або ненормований 

робочий час;
• надійна підтримка у питанні найму 

на роботу; 
• стабільний характер зайнятості 

• короткотермінові трудові 
контракти або тимчасові  
договори та угоди;

• сезонна тимчасова робота;

• переривчастий характер 
зайнятості

спосіб 
координації 
праці

• висока частка функцій 
саморегулювання, самоуправління;

• переважання творчих елементів;

• висока відповідальність за кінцеві  
результати роботи;

• низький ступінь нормування 
робочого часу та праці;

• участь в управлінні виробництвом 
на підприємстві

• виконання допоміжних функцій;

• відсутність елементів 
саморегулювання;

• високий зовнішній контроль; 
• низька відповідальність за 

кінцеві результати;
• неможливість участі в 

управлінні процесом 
виробництва 

спосіб 
оцінки 
праці

• високий рівень оплати праці;

• залежність заробітної плати від 
посади, рівня кваліфікаційної міри 
відповідальності;

• орієнтація на індивідуальний 
характер оплати праці залежно 
від виконання; 

• поєднання заробітної плати з 
іншими формами доходів 

• низький рівень оплати праці; 
• залежність заробітної плати 

від виробітку; 
• орієнтація на колективні  

форми оплати праці;
• обмеження заробітної плати 

платника за виконану роботу 

До  першого  і  другого  сегменту  ринку  потрапляють  категорії 
працівників,  які  відрізняються  між  собою  специфічною  формою 
організації  праці.  До  першого  сегменту  належать  підприємці,  особи, 
зайняті  висококваліфікованою  і  добре  оплачуваною  роботою,  що 
мають високий рівень загальної і  спеціальної підготовки. У них міцні 
гарантії  і  зайнятості,  і  доходів,  великі  можливості  просування  по 
службі. У змісті праці переважають творчі, управлінські функції. 
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До  другого  сегменту  належать  малокваліфіковані,  сезонні 
робітники,  соціально-вразливі  групи  населення,  працюючі  неповний 
робочий день. Їх зв'язок з основним виробничим процесом слабкий, а 
доходи  від  роботи  низькі.  Конкуренція  розгортається  всередині 
сегментів,  між сегментами вона відсутня.  Прикладами представників 
первинного  ринку  є  підприємці  та  менеджери,  інженерно-технічні 
працівники  високої  кваліфікації,  на  яких  є  попит  на  сучасних 
виробництвах,  працівники  органів  управління,  основний  персонал 
малих  і  середніх  підприємств,  інших  новостворених  структур,  які 
зайняли  на  ринку  достатньо  міцні  позиції.  Ці  працівники  в  умовах 
стабільного  економічного  розвитку  вирізняються  гарантованою 
зайнятістю,  високооплачуваною  роботою,  високою  готовністю 
працювати в умовах ринку.

До вторинного ринку праці слід віднести всіх зайнятих, праця яких 
не  відповідає  потребам підприємства,  тобто  приховано безробітних, 
зайнятих неповний робочий день (жінки з малими дітьми, пенсіонери, 
молоді  люди),  сезонних  робітників  низької  кваліфікації, 
конкурентоспроможність  яких  у  ринкових  умовах  вкрай  низька,  а 
можливості для її підвищення обмежені. Для всього сегменту властиві 
нестійкість  економічного  становища,  низькі  доходи.  Але  специфікою 
вторинного ринку є те, що до нього потрапляють люди, які свого часу 
одержали високу кваліфікацію та освіту.

Є фактори, які викликають пересування працівників у межах свого 
сегменту,  перехід  в  інший  сегмент  та  вихід  працівників  із  сфери 
зайнятості  взагалі.  Для  першого  сегменту  значущими  факторами 
внутрішньої  мобільності  є  розвиток  підприємництва,  структурні  та 
технологічні  зрушення  виробництва,  поява  нових  виробництв. 
Факторами  переходу  та  виходу  із  сегменту  є  закриття  підприємств, 
банкрутство, втрата працездатності. Для другого сегменту факторний 
аналіз має врахувати мотиви припливу зайнятих; фактори переходу в 
перший  сегмент  дуже  ускладнені,  можливі  лише  для  окремих 
працівників  в  результаті  підвищення  кваліфікації,  набуття  досвіду 
роботи; фактори вивільнення з другого сегменту – скорочення штату, 
посилення соціального захисту. 

Значний  вплив  на  формування  локальних  ринків  праці  має 
поведінка  молоді.  Для  визначення  моделі  соціально-демографічної 
поведінки молоді проведено анкетування, у якому взяло участь 45 осіб 
віком 21-23 роки. Респондентам пропонувалося відповісти на питання: 
1. Ваша стать (чоловіча або жіноча).
2. Місце проживання (міська або сільська місцевість).
3. Яким  вимогам,  на  вашу  думку,  повинна  відповідати  робота? 

Виберіть п’ять найбільш значущих для вас тверджень:
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• добре заробляти,
• жити спокійним і забезпеченим життям,
• займатися улюбленою справою,
• бути корисним людям,
• спілкуватися з людьми,
• домогтися високого становища в суспільстві,
• бути корисним суспільству,
• мати відносну свободу в робочий час,
• працювати творчо,
• заслужити повагу знайомих.

4. Назвіть  головні  причини,  що  ускладнюють  працевлаштування 
молоді:

• відсутність  у  молодої  людини  практичного  досвіду  роботи  за 
спеціальністю,

• відсутність навичок самостійного працевлаштування й орієнтації 
на ринку праці,

• невідповідність  одержуваних  у  навчальних  закладах  знань 
потребам реальних робочих місць,

• слабка професійна підготовка або її повна відсутність.
5. Після  закінчення  ВНЗ  ви  збираєтеся  працевлаштовуватися  з 

допомогою:
• служб зайнятості,
• друзів, родичів, знайомих,
• самостійно.

6. Після закінчення ВНЗ ви маєте намір працювати:
• у державній установі,
• у приватній установі,
• відкрити власний бізнес.
Аналіз  результатів  анкетування  випускників  природничо-

географічного факультету Ніжинського державного університету імені 
Миколи  Гоголя,  показує,  що  на  першому  місці  за  значимістю  для 
молоді є висока заробітна плата, також вони прагнуть жити спокійним і 
забезпеченим життям, займатися улюбленою справою і спілкуватися з 
людьми.  67,5%  студентів  бажають,  щоб  робота  була 
високооплачувана  і  виявляють  бажання  жити  забезпеченим життям. 
Менше 55% хочуть займатися улюбленою справою, 37% спілкуватися 
з людьми і лише 15% хочуть бути корисними суспільству. Це є досить 
низьким показником,  адже кожен з  них прагне працювати лише для 
власного задоволення: навіть не задумуючись над тим, яку користь він 
приносить суспільству, не розуміючи того, що суспільство віддячує за 
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працю. Розбіжностей у поглядах між сільською і міською молоддю не 
спостерігається.  

Щодо  причин,  які  ускладнюють  працевлаштування  молоді,  то  на 
думку  30%  респондентів  це  є  відсутність  у  молодої  людини 
практичного досвіду роботи за спеціальністю, ще 30% – брак навичок 
самостійного  працевлаштування  й  орієнтації  на  ринку  праці,  35% – 
невідповідність одержуваних у навчальних закладах знань потребам 
робочих  місць.  І  лише  5%  головною  причиною  вважають  слабку 
професійну підготовку.

Після закінчення вищого навчального закладу більшість студентів 
збирається  працевлаштовуватися  самостійно  (52,5%),  42%  –  за 
допомогою друзів, родичів, знайомих. І лише 5% – за допомогою служб 
зайнятості, адже цей варіант розглядається як останній або принаймні 
додатковий  варіант  у  пошуку  роботи.  Пошуки  за  умов  обмеженої 
поінформованості – моделі поведінки, властиві переважно молоді.

Визначаючи  модель  своєї  поведінки  щодо  питань 
працевлаштування, молодь більше схиляється до того, щоб „почекати 
(позволікати)  якийсь  час,  але  не  працевлаштовуватися  на  будь-яку 
роботу”,  ніж  “влаштуватися  аби  швидше  на  будь-яку  роботу”.  Така 
мотивація  пояснюється,  у  першому  випадку,  намаганням  та 
сподіванням знайти найбільш оптимальний або найкращий варіант, а в 
другому – нагальною потребою заробити гроші.

Викликає занепокоєння той факт, що обираючи зазначені способи 
працевлаштування,  молодь  ризикує  обмежити  свої  соціальні  та 
індивідуальні  ресурси  та  „випасти”  з  трудового  процесу  в  період 
найвищої продуктивності.

На сучасному етапі існує значний ресурс робочої сили молоді, який 
не знаходить свого використання.  Хоча зниження рівня молодіжного 
безробіття  відбувається  більш  швидшими  темпами,  ніж  серед 
старшого населення, проблема працевлаштування молоді не втратила 
своєї гостроти й актуальності.

Невідповідність  запитів  і  вимог  роботодавця  реальним 
характеристикам молоді, яка виходить на ринок праці,  поєднується з 
далеко  не  завжди  обґрунтованими  уявленнями  молоді  про  шляхи 
адаптації та зайнятості. Це проявляється у виборі професій, а далі – у 
визначенні перспектив свого працевлаштування. На сьогоднішній день 
питання  про  престиж  та  рейтинг  освітнього  закладу  не  завжди 
пов’язане у свідомості  молодої людини з перспективою майбутнього 
працевлаштування  за  обраною  професією.  Більш  того,  сам  вибір 
навчального  закладу  чи  спеціальності,  за  якою  буде  здійснюватися 
навчання, часто робиться абітурієнтом, виходячи з ідеальних уявлень 
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про майбутню роботу, а не в результаті самоаналізу реальної ситуації 
на ринку праці.

Після закінчення вищого навчального закладу, 42% студентів мають 
бажання  працювати  в  державній  установі  і  такий  же  відсоток  у 
приватній,  15%  –  мають  намір  відкрити  власний  бізнес.  Крім  того, 
53,8%  респондентів  жіночої  статі,  що  мешкають  у  місті,  має  намір 
працювати в приватній установі, а 60% студенток, що є вихідцями із 
сільської місцевості – у державній. 50% респондентів чоловічої статі, 
що мешкають у місті мають намір відкрити власний бізнес, у той час 
студенти-чоловіки вихідці із сільської місцевості взагалі не підтримали 
цього варіанту.

Для переважної більшості  сучасної молоді визначальною цінністю 
„хорошої роботи” є гроші, а не зміст. Молоді люди будують свої плани, 
виходячи, в першу чергу,  з позиції  „гарна (висока) зарплата”,  а не з 
позиції „цікава робота”.

Висновки. 
Ринок  праці  області  характеризується  наявністю  значних 

територіальних  відмінностей,  які  є  найбільш  поширеними  на  рівні 
адміністративних  районів.  Локальні  особливості  зайнятості  досить 
тісно взаємопов’язані  з  відтворенням населення.  Народжуваність,  як 
правило,  нижча  там,  де  вищий  рівень  індустріальної  зайнятості 
населення  і  його  мобільність  та  навпаки.  Для локальних  ринків,  що 
об’єднують території переважно аграрної спеціалізації, першорядного 
значення набуває стабілізація сільськогосподарського виробництва та 
пов’язаних  із  ним  переробних  виробництв,  розвиток  соціальної 
інфраструктури  села  за  допомогою  прямих  державних  інвестицій, 
забезпечення  еквівалентного  товарообміну  між  містом  і  селом. 
Регулювання  процесів  зайнятості  в  межах  локальних  ринків  праці 
передбачає  проведення  регулярних  соціологічних  обстежень 
старшокласників  загальноосвітніх  шкіл,  учнів  професійно-технічних 
закладів та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 
з  метою  визначення  професійних  намірів  та  їхньої  корекції; 
ознайомлення  випускників  закладів  освіти  з  даними  про  стан  ринку 
праці,  потребами  підприємств,  установ  то  організацій  у  потрібних 
спеціалістах. 
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ДЕПРЕСИВНИХ АГРАРНИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛІССЯ

Розкрито особливості розвитку виробничого сектору регіонів Полісся, у 
розрізі  адміністративних  районів  регіону  здійснено  оцінку  чинників 
територіальної  диференціації  виробничо-інфраструктурного  потенціалу, 
проведено  типологію  районів  Полісся  за  рівнем  розвитку  виробничо-
інвестиційного потенціалу.

MIKOLA BARANOVSKY 

INDUSTRIAL-INFRASTRUCTURE POTENTIAL OF THE 
DEPRESSED AGRARIAN TERRITORIES OF POLESYE

The  peculiarities of the development of the economic sector of the regions of  
Polesye  are  divulged,  the  assessment  of  the  factors  of  differentiation  of  the 
industrial-infrastructure potential is fulfilled in section of administrative districts, the 
typology  of  the  districts  of  Polesye  is  conducted  according  to  the  level  of 
development of economic-investment potential. 

Постановка проблеми. 
Проблематика  формування  та  розвитку  депресивних  територій  в 

останні  роки  перебуває  у  полі  зору  багатьох  науковців.  Можна 
виокремити  принаймні  дві  причини  такої  ситуації:  по-перше,  попри 
прийняття  низки  законодавчих  документів,  позитивної  динаміки 
макроекономічних  показників,  в  Україні  посилюються  міжрегіональні 
відмінності  в  основних  показниках  соціально-економічного  розвитку; 
по-друге,  дотепер  немає  офіційно  оприлюдненого  переліку 
депресивних  територій  України  ні  на  рівні  регіонів,  ні  на  рівні 
адміністративних  районів.  Традиційно  більшість  досліджень  із 
проблематики  депресивності  територій  торкаються  соціально-
демографічних процесів, оскільки саме вони є вагомими індикаторами 
негативних  тенденцій.  Питанням  виробничого,  інфраструктурного 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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розвитку територій приділяється значно менше уваги, і це при тому, що 
більшість  соціально-демографічних  процесів  детермінуються 
економічними трансформаціями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Полісся виступає в якості території (регіону, полігону) дослідження у 

багатьох  наукових  працях,  що  обумовлено  насамперед  усталеною 
проблемністю розвитку цього регіону України. У середині 90-х років ХХ 
ст.,  поряд з  іншими,  було  розроблено цільову регіональну  програму 
“Полісся”,  яка,  у  силу  різних  причин,  насамперед  відсутності 
фінансових ресурсів, так і не була зреалізована. Науковцями Ради по 
вивченню продуктивних сил України НАН України на початку ХХІ ст. 
були розроблені схеми прогнозу розвитку областей Полісся на період 
до 2015 рр.  [7,  8],  реалізація яких триває і  тепер.  Водночас якісних 
зрушень в соціально-економічному розвитку регіонів Полісся на жаль 
не так багато. Це дає підстави відносити його до проблемних регіонів 
України, про що зокрема зазначається у колективній монографії [3]. 

Незаперечним є той факт, що проблемність регіонального розвитку 
визначається здебільшого економічними критеріями, які обумовлюють 
особливості зайнятості населення, доходи, демографічні тенденції та 
інші  соціальні  параметри.  Відтак  аналіз  економічного  розвитку 
території потребує першочергової уваги.

Головним  завданням даного дослідження  є  аналіз  особливостей 
господарського  розвитку  Полісся  та  здійснення  типології 
адміністративних  районів  регіону  за  рівнем  виробничо-
інфраструктурного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. 
Заявлений  у  дослідженні  підхід  до  визначення  Полісся  у  складі 

п’яти  областей  безперечно  викликає  певні  запитання.  Фахівці  з 
регіональної  економіки  відносять  до  складу Поліського  економічного 
району  чотири  області  -  Волинську,  Житомирську,  Рівненську  та 
Чернігівську.  При  такому  поділі  порушується  один  із  головних 
принципів  районування  –  спільність  кордонів  тих  регіонів,  які 
формують  один  економічний  район.  Відтак  логічним  виглядає 
включення  до  складу  цього  регіону  Київської  області.  Така  логіка 
підтверджується  також  тим,  що  північна  частина  Київської  області 
належить до складу природної області Полісся, у сферу впливу Києва 
втягнуті  значні  території  Житомирської  та  Чернігівської  областей,  а 
тому  виокремлення  зі  складу  Полісся  Київської  області  порушує 
комплексність дослідження даного регіону. 

Індикатори  депресивності  сільських  територій  виписані  у  Законі 
України  “Про  стимулювання  розвитку  регіонів”.  Вони  неодноразово 
піддавалися  критиці  [1,4]  і  потребують  суттєвого  уточнення.  Серед 
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п’яти  критеріїв  депресивності  сільських  територій,  економічний 
потенціал  представляє  один  індикатор  -  обсяги  реалізованої 
сільськогосподарської продукції (послуг) на одну особу. Поряд із ним, 
доцільним  є  використання  інших  показників,  які  характеризують 
інвестиційну  та  підприємницьку  активність  території,  рівень 
забезпеченості  її  транспортною  інфраструктурою  та  природно-
ресурсним потенціалом тощо. Враховуючи особливості статистичного 
представлення  показників  на  рівні  адміністративних  районів,  до 
аналізу виробничо-інфраструктурного потенціалу регіонів Полісся були 
залучені такі показники: 1) обсяги реалізованої сільськогосподарської 
продукції (послуг) на одну особу, грн.; 2) інвестиції в основний капітал 
на  одну  особу,  грн.;  3)  частка  малих  підприємств  у  виробництві 
продукції  району,  %;  4)  коефіцієнт  Енгеля,  од.;  5)  територіальна 
різноманітність природно-ресурсного потенціалу,  од. Якщо перші три 
показники не потребують особливого пояснення стосовно методів їх 
визначення і в готовому вигляді містяться у статистичних щорічниках 
регіонів  України,  то  два  інші  показники  визначаються  з  допомогою 
спеціальних формул. 

Коефіцієнт  Енгеля  досить  давно  використовується  суспільними 
географами та фахівцями з регіональної економіки для характеристики 
транспортної  (інфраструктурної)  забезпеченості  території.  Він 
визначається за формулою [6, c. 53]: 

HT
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де  eK -  коефіцієнт  Енгеля;  D  -  довжина транспортної  мережі;T - 

площа району; H - кількість жителів району.
Природно-ресурсний  потенціал  території  може  відображатися 

кількома  показниками,  обґрунтування  сутності  яких  здійснив 
В. П. Руденко.  Враховуючи  специфіку  об’єкта  дослідження, 
функціональне призначення залучених індикаторів, у даному випадку 
використовувався  показник  територіальної  різноманітності  природно-
ресурсного  потенціалу.  Методика  його  обрахунку  запропонована 
В. П. Руденком [5, с. 76]: 

i

n

i PPH 2
1

log∑= ,

де  n - число видів природних ресурсів;  iP  - частка і-го природного 
ресурсу в інтегральному ПРП району. 
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Таким  чином  основну  інформаційну  базу  даного  дослідження 
склали  п’ять  показників,  які  були  розраховані  у  розрізі  102 
адміністративних районів областей Полісся.  

В  економічному  розвитку  регіонів  Полісся  пострадянського  часу 
можна виділити два періоди: 1) економічної стагнації (90-і роки ХХ ст.); 
2) поступового економічного відновлення (від 2000 р.). 

Упродовж  першого  періоду  регіони  Полісся  охопила  системна 
економічна  криза,  котра  продовжує  справляти  певний  вплив  і  на 
сучасний  розвиток  регіону.  Економічна  криза  вразила  насамперед 
головні,  бюджетоформуючі  галузі  господарства  регіону  – 
машинобудування,  легку  промисловість,  у  сільському господарстві  – 
тваринництво  та  льонарство.  Спад  головних  макроекономічних 
показників у 90-х роках ХХ ст. у Поліссі був одним з найбільших серед 
регіонів  України.  Так,  рівень  валового  регіонального  продукту 
Волинської  та  Житомирської  областей у  1998  р.  становив лише 1/3 
рівня 1990 р., у Київській та Рівненській областях – близько 50% (табл. 
1).  Спад  виробничих  показників  обумовив  падіння  рівня  життя 
населення, за індикаторами якого області Полісся і раніше не посідали 
провідних позицій в Україні. 

Сучасний  період  економічного  розвитку  областей  Полісся 
характеризується  неоднозначними  тенденціями  та  різношвидкісною 
динамікою.  Головними  передумовами,  що  визначають  особливості 
теперішнього  економічного  стану  Полісся,  є:  а)  структура  природно-
ресурсного  потенціалу;  б)  усталена  аграрно-індустріальна 
спеціалізація  областей  регіону;  в)  специфіка  протікання 
трансформаційних  процесів  в  економіці.  За  1998-2007  рр.  найбільш 
швидкі  темпи економічного розвитку  простежуються у  Волинській  та 
Київській  областях.  Саме  ці  області  за  показником  валового 
регіонального  продукту  перевищили  рівень  1990  р.  В  інших  трьох 
областях рівня 1990 р. доки-що не досягнуто. 

Таблиця 1. 
Рейтинги регіонів Полісся в Україні за основними показниками соціально-

економічного розвитку*

Регіони 
Полісся

Частка валового регіонального продукту 
(1990 р.=100%)

Рейтинг регіонів за 
душовим показником ВРГ

1998 2005 2007 2003 2004 2006
Волинська 31 118 203 20 20 19
Житомирська 32 75 86 25 24 24
Київська 54 114 141 9 8 8
Рівненська 48 85 93 19 18 20
Чернігівська 37 71 77 15 15 18
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Регіони
Полісся

Рейтинг регіонів за обсягом 
реалізованої промислової продукції

Рейтинг регіонів за обсягами 
реалізованої сільськогосподарської 

продукції
204 205 2006 2004 2005 2006

Волинська 18 18 17 8 7 7
Житомирська 19 20 20 13 11 11
Київська 9 9 8 22 22 22
Рівненська 14 15 15 11 13 12
Чернігівська 12 14 13 3 5 6

* Складено автором за даними Міністерства економіки України

Водночас  навіть  ті  регіони,  економіка  яких  розвивається  дуже 
динамічно  (Волинь),  у  загальнодержавних  рейтингах  душових 
показників  валового  регіонального  продукту  та  промислового 
виробництва  є  аутсайдерами  (табл.  1).  Наприклад  за  душовими 
показниками  валового  регіонального  продукту  області  Полісся  (крім 
Київської)  посідають  місця  з  18  по  24,  за  обсягами  реалізованої 
промислової продукції – з 13 по 20. Підтвердженням вищесказаного є 
також  дослідження  Т. Уманець,  котре  ґрунтується  на  аналізі  дуже 
великої кількості соціально-економічних показників. За її обрахунками, 
за рівнем економічного розвитку Волинська область посідає 25 місце в 
Україні, Житомирська – 20, Київська – 7, Рівненська – 24, Чернігівська 
–  19 [9,  c.  87].  Це  є  наслідком,  насамперед,  низьких базових рівнів 
розвитку цих територій, які склалися ще за радянських часів. 

Відповідно  до  поставленої  мети  даного  дослідження  наступним 
його  етапом  стала  типологія  адміністративних  районів  Полісся  за 
рівнем виробничо-інфраструктурного потенціалу. Вона проводилася з 
використанням двох взаємопов’язаних методів – факторного аналізу 
та лінгвістичного підходу. 

Перший  із  методів  давно  і  продуктивно  використовується  для 
“стиснення” вихідної інформації у разі використання великої кількості 
показників.  Змістовна  інтерпретація  факторів,  оцінка  значущості 
окремих  показників  здійснюється  на  основі  величини  факторних 
навантажень.  Враховуючи  те,  що  у  даному  дослідженні  для  оцінки 
рівня  виробничо-інфраструктурного  потенціалу  було  використано 
невелике число показників, до остаточного аналізу було залучено два 
фактори. За величиною факторних навантажень (табл.  2) перший із 
них  можна  інтерпретувати  як  фактор  господарського  розвитку  та 
різноманітності  природно-ресурсного  потенціалу,  другий  – 
інвестиційно-підприємницької  привабливості.  Коефіцієнт  Енгеля 
виявився найменш значущим і до подальшого аналізу не залучався. 

Таблиця 2. 
Результати факторного аналізу*
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Показники
Факторні 

навантаження, од.
Фактор 1 Фактор 2

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції на одну особу, грн. 0,750 0,427
Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн. -0,088 0,771
Частка малих підприємств у виробництві продукції району, % -0,015 -0,826
Коефіцієнт Енгеля, од. 0,606 -0,163
Територіальна різноманітність природно-ресурсного потенціалу, од. -0,786 0,077

* Розраховано автором

Просторові  особливості  факторних  навантажень  відображені  у 
табл. 3. Загалом вони досить важко піддаються логічній інтерпретації, 
проте серед сільських районів Полісся можна, принаймні, виділити три 
групи: а) райони, де зазначені показники мають позитивний вплив; б) 
райони, де зазначені показники мають негативний вплив; в) райони, де 
вплив малосуттєвий (факторні навантаження близькі до 0). Наприклад, 
дія першого фактора з найбільшою позитивною силою проявляється в 
Бобровицькому,  Варвинському,  Ічнянському,  Локачинському, 
Попільнянському  районах.  Негативний  вплив  цей  чинник  має  в 
Городянському,  Новгород-Сіверському,  Олевському, 
Володимирецькому районах.  

Таблиця 3. 
Факторні навантаження у розрізі адміністративних районів Полісся* 

Райони
Факторні 

навантаженн
я

F1 F2

Райони
Факторні 

навантаженн
я

F1 F2

Райони
Факторні 

навантаженн
я

F1 F2

В.Волинський 0,28 0,74 Романівський -0,33 -0,67 Дубенський -0,12 -0,49
Горохівський 0,57 -0,13 Ружинський 0,79 -0,49 Дубровицький -0,93 -0,35
Іваничівський 0,17 -0,22

Червоноармійськи
й

0,56 -0,59 Зарічненський -0,95 -1,24

К.Каширський -1,06 -0,08 Черняхівський 0,39 -2,27 Здолбунівський -0,57 0,19
Ківерцівський -0,98 -0,90 Чуднівський 1,68 -1,01 Корецький 0,17 -0,83
Ковельський -0,73 0,45 Баришівський 0,28 0,68 Костопільський -1,37 0,41
Локачинський

1,47 0,60
Білоцерківськи
й

-0,67 -0,01
Млинівський

0,79 -1,50

Луцький 0,67 1,12 Богуславський -0,53 -0,89 Острозький -0,05 -0,31
Любешівський -0,64 -0,76 Бориспільський -1,15 2,26 Радивилівський 1,59 0,28
Любомильськи
й

-0,95 -0,33
Бородянський

-1,30 -0,17
Рівненський

-0,70 0,96

Маневицький -0,68 -0,99 Броварський -1,26 1,75 Рокитнянський -0,57 0,28
Ратнівський -0,98 -0,68 Васильківський -0,89 0,59 Сарненський -1,57 0,18
Рожищенський -0,21 -0,05 Володарський 0,46 -0,39 Бахмацький 0,53 0,32
Старовижівськи
й

-0,87 -1,75
Вишгородський

-2,07 2,32
Бобровицький

1,83 1,52

Турійський 0,16 -0,77 Згурівський 0,49 -0,81 Борзнянський 0,12 -0,04
Шацький 0,19 -1,73 Іванківський -0,79 0,56 Варвинський 1,65 1,05
Андрушівський 0,19 0,55 Кагарлицький 1,46 -0,19 Городнянський -1,03 0,42
Баранівський -1,07 -0,48 К.-Святошинський -0,07 1,75 Ічнянський 0,46 0,94
Бердичівський -0,11 -1,12 Макарівський -0,44 0,18 Козелецький -0,41 0,09
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Брусилівський 0,27 -1,32 Миронівський 0,59 4,62 Коропський 0,34 0,23
В.-Волинський -0,55 -0,32 Обухівський -1,01 1,18 Корюківський -0,16 0,63
Ємільчинський -0,51 -0,67 П.-Хмельницький 0,67 0,68 Куликівський 0,17 0,06
Житомирський -1,12 -0,21 Поліський 0,21 -1,44 Менський 0,23 0,08
Коростенський -0,96 -0,41 Рокитнянський 2,88 0,79 Ніжинський -0,31 0,39
Коростишівський -0,11 -1,55 Сквирський 1,65 0,20 Н.-Сіверський -0,98 0,75
Луганський -0,68 -0,19 Ставищанський 1,63 -0,44 Носівський 0,75 0,73
Любарський 1,65 -1,05 Таращанський 1,43 -0,58 Прилуцький -0,16 0,72
Малинський -0,82 -0,14 Тетіївський 2,09 -0,15 Ріпкинський -0,73 0,55
Народницький 0,62 -2,35 Фастівський -0,76 -0,19 Семенівський -0,21 0,32
Н.-Волинський -0,59 -0,02 Яготинський 1,87 0,02 Сосницький 0,22 -0,07
Овруцький 0,09 -0,09 Березнівський -1,16 -0,31 Срібнянський 0,77 0,79
Олевський -1,12 -0,10 Володимирецький -1,31 -0,55 Талалаївський 0,40 1,82
Попільнянський 2,83 0,95 Гощанський 1,98 0,02 Чернігігвський -0,76 0,16
Радомишльськ
ий

-0,04 0,11
Демидівський

0,38 -1,83
Щорський

-0,62 0,24

* Розраховано автором 

Лінгвістичний  підхід  до  типології  процесів  та  явищ  дозволяє 
поєднувати,  з  одного  боку,  аналіз  ознакового  простору  з  метою 
конструювання  укрупнених  емпіричних  індикаторів,  з  іншого,  – 
класифікацію об’єктів. 

За  показниками  господарського  розвитку  адміністративні  райони 
Полісся були поділені на три групи (класи). 

Першу  групу  склали  райони,  котрі  одночасно  характеризуються 
низькими  обсягами  реалізованої  сільськогосподарської  продукції  на 
одну  особу  та  високою  територіальною  різноманітністю  природних 
ресурсів.  Сюди  увійшли  здебільшого  північні  райони  Полісся,  котрі 
вирізняються  менш  сприятливими  агрокліматичними  та  ґрунтовими 
ресурсами  для  розвитку  сільськогосподарського  виробництва. 
Особливо яскраво це помітно на прикладі Чернігівської області (рис. 
1).
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високий

середній

низький

Рівень господарського розвитку
та територіальна різноманітність
природно-ресурсного потенціалу

Рис. 1. Класифікація районів Полісся за рівнем господарського розвитку 
та різноманітністю природно-ресурсного потенціалу

Друга  група  характеризується  пересічними  показниками 
господарського  розвитку  та  різноманітності  природно-ресурсного 
потенціалу.

Показники  розвитку  регіонів  третьої  групи  помітно  вищі  як  від 
пересічних значень, так і від показників районів першої групи. Душові 
показники  реалізованої  сільськогосподарської  продукції  у  районах 
третього класу у 9,7 рази вищі показників першої групи. Територіальна 
різноманітність  природно-ресурсного  потенціалу  тут  помітно  менша. 
Здебільшого у районах третього типу основою ресурсного потенціалу є 
виключно  земельні  ресурси,  інтенсивність  використання  яких 
обумовлює  значні  обсяги  сільськогосподарського  виробництва. 
Натомість у районах першого типу частка земельних, лісових, водних 
ресурсів  є  майже  рівнозначною,  причому  останні  практично  не 
використовуються  в  аграрному  секторі.  Відтак  показники  розвитку 
сільського господарства тут є низькими. 

За інвестиційно-підприємницькою активністю регіони Полісся також 
були розділені на три класи (рис. 2). Як і в попередньому випадку, між 
показниками, що формують даний фактор, існує зворотна залежність – 
чим  вищими є  інвестиції  в  основний  капітал,  тим  меншою є  частка 
малих підприємств у виробництві продукції району. На перший погляд 
ситуація  є  ніби  парадоксальною.  Насправді  ж  пояснення  полягає  у 
наступному:  райони,  які  характеризуються  високою  інвестиційною 
привабливістю,  зазвичай,  мають  вищий  рівень  господарського 
розвитку,  значний  промисловий  потенціал,  а  тому  частка  малих 
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підприємств  у  загальному  обсягу  виробництва  продукції  є  помітно 
нижчою,  хоча  в  натуральному  виразі  вони  не  поступаються  іншим 
районам.

Різниця між  районами першого та третього  класів  за показником 
інвестицій  в  основний  капітал  становить  7,4  рази,  частки  малих 
підприємств у виробництві продукції району – 2,1 рази.

Інвестиційна привабливість та
підприємницька активність 

сільських районів

висока

середня

низька

Рис. 2. Класифікація районів Полісся за інвестиційною привабливістю 
та підприємницькою активністю

Аналіз даних,  відображених на рис. 2, дозволяє встановити певні 
просторові  особливості  інвестиційної  привабливості  районів  Полісся. 
Перш  за  все,  чітко  проглядається  підвищена  інвестиційна 
привабливість районів, котрі розміщуються навколо Києва або в зоні 
його  безпосереднього  впливу,  а  також  навколо  обласних  центрів 
(Рівненський,  Луцький  райони).  Підвищеною  привабливістю 
вирізняються також деякі прикордонні райони. 

Представництво районів кожної із зазначеної груп у регіональному 
розрізі подано у табл. 4. Її дані свідчать про те, що як за показниками 
господарського  розвитку,  так  і  за  показниками  інвестиційної  та 
підприємницької активності, кращі позиції  у рейтингу регіонів Полісся 
посідає Київська область.  До складу кращої  групи за господарським 
розвитком  належить  36%  районів  цієї  області,  інвестиційної 
привабливості – 48%. 

Таблиця 4. 
Розподіл різних типів адміністративних районів за регіонами Полісся*
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Рівень господарського розвитку та різноманітності природно-ресурсного потенціалу

Регіони

Класи районів
Перший Другий Третій 

Кількість 
районів

Частка від 
районів 
області 

Кількість 
районів

Частка від 
районів 
області 

Кількіст
ь 

районів

Частка від 
районів 
області 

Волинська 6 37,5 7 43,8 3 18,8
Житомирська 8 34,8 11 47,8 4 17,4
Київська 4 16,0 12 48,0 9 36,0
Рівненська 4 25,0 10 62,5 2 12,5
Чернігівська 12 54,5 1 4,5 9 41,0

Рівень інвестиційної привабливості та підприємницької активності
Волинська 7 43,7 5 31,3 4 25,0
Житомирська 14 60,9 6 26,1 3 13,0
Київська 6 24,0 7 28,0 12 48,0
Рівненська 8 50,0 5 31,3 3 18,7
Чернігівська 11 50,0 5 22,7 6 27,3

* Складено автором

Гірші  позиції  в  обох  рейтингах  посідають  Житомирська  та 
Чернігівська  області.  Так,  у  першій  групі  районів,  котра 
характеризується  найгіршими  значеннями  вихідних  показників, 
представництво  цих  областей складає 34,8  і  54,5% та 60,9  і  50,0% 
відповідно. 

Специфіка  розвитку  виробничої  сфери  адміністративних  районів 
Полісся  характеризується  їх  належністю до  різних  груп  по  кожній  із 
наведених класифікацій. Їх спряжений аналіз дає можливість виділити 
групи районів, котрі якісно різняться між собою за характером розвитку 
виробничої бази та інвестиційно-підприємницької активності (табл. 5). 
Як показує проведений аналіз, спостерігається досить тісна, хоча й не 
абсолютна залежність між зазначеними параметрами. 

Найбільш  чітко  вона  проглядається  по  лінії:  низький  рівень 
господарського розвитку – низька інвестиційна привабливість.  Понад 
20%  районів  Полісся  притаманна  така  залежність.  Водночас 
залежність типу “чим краще – тим краще” характерна лише для 10% 
районів цього регіону. 

Спостерігаються  й  зворотні  залежності.  Наприклад  у 
Вишгородському  районі  Київської  області  обсяги  реалізованої 
сільськогосподарської  продукції  є  дуже  низькими  (48,5  грн.),  а 
інвестиції  в  основний  капітал  перевищують  5  тис.  грн.  Загалом 
найкраще  співвідношення  між  даними  показниками  відображає 
експотенційна модель, рівняння лінії тренда якої міститься на рис. 3. 

Таблиця 5. 
Розподіл районів Полісся за рівнем господарського розвитку та інвестиційно-

підприємницької привабливості*

22



Господарський 
розвиток

Інвестиційно-підприємницька привабливість
низька середня висока

Загальна кількість 
районів

низький 21 13 7 41
середній 15 9 10 34
високий 5 12 10 27
Загальна кількість 
районів 41 34 27 102

* Розраховано автором

Описані  вище  класи  адміністративних  районів  Полісся 
відображають окремі аспекти господарського розвитку та інвестиційно-
підприємницької  активності  регіону.  Водночас  на  особливу  увагу 
заслуговує  комплексна  типологія  районів  Полісся,  яка  передбачає 
врахування усіх п’яти показників, які склали інформаційну базу даного 
дослідження. Поряд із традиційним кластерним аналізом, який давно 
використовується  для  проведення  комплексних  типологій,  в  останні 
роки  суспільні  географи  все  більше  вдаються  до  застосування 
нелінійних, зокрема нейромережевих методів.

y = 535,17e0,0002x

R2 = 0,0415
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Рис. 3. Залежність між показниками сільськогосподарського розвитку 
території та рівнем її інвестиційної активності

Одним  із  різновидів  нейромережевих  методів  є  карти 
самоорганізації  Кохонена.  Методика  їх  застосування  для  вивчення 
депресивних територій частково описана автором статті у дослідженні 
[2]. У даному випадку варто зазначити, що алгоритм функціонування 
карт самоорганізації  є  одним із  варіантів  кластеризації  багатомірних 
векторів, в основі якого лежить типологічний підхід.

Специфічною рисою алгоритму даного методу є те, що в ньому всі 
нейрони (вузли, центри, кластери) впорядковані у певну структуру. При 
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використанні цього алгоритму вектори, близькі між собою у показниках 
“входу”,  виявляються поряд і  на отриманій карті.  Механізм побудови 
карт  самоорганізації  Кохонена  дозволяє  перетворити   багатомірний 
простір у двохмірний, котрий більш зручний як для візуалізації,  так і 
для інтерпретації результатів дослідження.  

При  використанні  нейромережевих  методів  для  вивчення 
проблемних  територій 
чи  не  найважливіше 
значення  має 
правильна 
інтерпретація 
результатів.  В  якості 
“вхідних”  показників 
зазвичай 
використовується набір 
індикаторів,  котрі 
характеризують  окремі 
складові  депресивності 
території  (регіону). 
“Виходом”  є 
класифікація регіонів за 
рівнем  депресивності 
чи  тип  розвитку 
регіонів. 

Формою  візуалізації 
результатів 
застосування  даного 
методу є фактично атлас карт самоорганізації Кохонена, кількість яких 
відповідає  числу  базових  індикаторів  депресивності.  Окремо 
виділяється карта,  де відображені  сформовані  кластери.  Належність 
окремих  регіонів  до 
того чи іншого кластеру 
можна  визначити  за  кольором  шестикутної  комірки.  Чим 
контрастнішими є кольори кластерів,  тим більше вони різняться між 
собою за базовими індикаторами депресивності. 
Перед  безпосереднім  застосуванням  даного  методу  було  здійснено 
нормування вихідних показників. Таким чином вони варіювали у межах 
від 0 до 1. Просторовий малюнок вихідних показників та карта п’яти 
кластерів  відображені  на  рис.  4.  На  основі  даних  таблиці,  яка  є 
доповненням до карт самоорганізації Кохонена, і де фіксуються номер 
комірки  та  кластеру  кожного  регіону,  було  здійснено  типологію 
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Рис. 4. Карти самоорганізації Кохонена



адміністративних  районів  Полісся  за  виробничо-інфраструктурним 
потенціалом.  

До  складу  першого  кластеру  увійшло  19  районів  Полісся,  котрі 
характеризуються  переважно  близькими  до  пересічних  значеннями 
практично  усіх  показників  виробничо-інфраструктурного  потенціалу. 
Винятком є лише показник територіальної  різноманітності  природно-
ресурсного потенціалу (рис. 5). Він тут найменший (табл. 6). До складу 
даного  кластеру  увійшли  здебільшого  райони  Волинської, 
Житомирської  та Київської  областей.  Представництво Рівненської  та 
Чернігівської областей мінімальне.

Рис. 5. Комплексна типологія адміністративних районів Полісся за 
виробничо-інфраструктурним потенціалом

Другий  кластер  склали   райони,  які  вирізняються  насамперед 
найнижчими  показниками  підприємницької  активності  та 
інфраструктурної  забезпеченості  території.  Водночас  причини 
належності  районів  до  даної  групи  є  неоднаковими  для  різних 
областей.

Так входження до даного кластеру Бориспільського, Броварського, 
Києво-Святошинського районів обумовлюється специфікою обрахунку 
показників  (наприклад  при  визначенні  коефіцієнта  Енгеля 
враховується загальна кількість населення). Водночас належність до 
даної групи значного числа районів Чернігівщини визначається дійсно 
низькою інфраструктурною  забезпеченістю  цього  регіону.  Загалом у 
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складі даного кластеру частка адміністративних районів Чернігівської 
області перевищує 50%. 

До  складу  третього  кластеру  увійшло  лише  сім  районів  Полісся, 
головною відмінною рисою яких є висока частка малих підприємств у 
виробництві  продукції  району  та  значна  інфраструктурна 
забезпеченість  території.  При  цьому  обсяги  виробництва 
сільськогосподарської  продукції  та  інвестиції  в  основний  капітал  є 
одними з найнижчих у регіоні. 

Таблиця 6. 
Усереднені величини вихідних показників у розрізі кластерів*

Кластери

Обсяги 
реалізованої  

сільськогоспо-
дарської продукції  

на одну особу, 
грн.

Обсяги 
інвестицій в 

основний 
капітал на 
одну особу, 

грн.

Частка 
малих 

підприємств 
у 

виробництві  
продукції  
району, %

Коефіці-
єнт 

Енгеля,  
од.

Територіальна 
різноманіт-

ність 
природно-
ресурсного 

потенціалу, од.

1 1044,0 735,7 16,3 38,3 1,1
2 1209,0 1447,6 6,5 27,9 1,6
3 616,8 357,4 31,8 49,0 1,6
4 3460,3 1578,3 7,2 46,7 1,2
5 421,7 679,1 13,3 34,4 1,9

Україна 1132,5 992,9 12,5 35,7 1,6

* Розраховано автором

Четвертий  кластер  сформували  райони,  котрі  вирізняються 
найвищими  показниками  сільськогосподарського  виробництва  та 
інвестиціями  в  основний  капітал.  Так  душові  показники 
сільськогосподарського  виробництва  у  районах  даного  кластеру 
перевищують пересічні для Полісся значення у 3 рази. Найпотужніше 
представництво у цьому кластері має Київська область.

Найбільшим за кількістю районів є п’ятий кластер, куди увійшла 1/3 
районів  Полісся.  За  показниками  виробничо-інфраструктурного 
потенціалу  райони  даного  кластеру  близькі  до  районів  третього 
кластеру, за винятком індикаторів розвитку малого підприємництва та 
транспортної  забезпеченості  території.  Це  дає  підстави,  за 
показниками  виробничо-інфраструктурного  розвитку,  віднести 
адміністративні  райони  даного  типу  до  найбільш  проблемних  на 
Полісся.  Основу  даного  кластеру  формують  здебільшого 
адміністративні райони Житомирської та Рівненської областей, частка 
яких  перевищує  62%.  Загалом  вони  формують  суцільну  смугу,  яка 
охоплює північ Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Одним  із  варіантів  оцінки  ефективності  проведеної  типології  є 
територіальна  цілісність  зон,  котра  відповідає  кожному  із  кластерів. 
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Для її оцінки визначається співвідношення частки об’єктів (районів) у 
територіально цілісних типозонах до частки об’єктів, які розміщуються 
поза ними. Територіально цілісними вважалися групи, котрі включали 
не менше чотирьох територіально-суміжних адміністративних районів. 
У результаті дослідження було встановлено, що територіально-цілісні 
типозони  сформували  райони  лише  трьох  кластерів.  Найбільш 
компактними  виявилися  райони  другого  та  п’ятого  кластерів,  де 
зазначене співвідношення склало 3,83 та 2,18 відповідно. У першому 
кластері  число  районів,  розташованих  поза  суцільною  типозоною, 
перевищує число районів у ній. Такі результати свідчать як про досить 
значну строкатість показників виробничо-інфраструктурного потенціалу 
у межах Полісся, так і про доцільність перегляду кількості кластерів. 

З позиції  змістовної інтерпретації  результатів  кластерного аналізу 
доцільною є оцінка розподілу різних типів адміністративних районів за 
регіонами  Полісся.  Найбільш  однорідними  виявилися  Рівненська  та 
Чернігівська  області,  де  до  другого  та  п’ятого  кластерів  увійшло 
відповідно 62,5% та 68,2% усіх адміністративних районів даних регіонів 
(табл. 7). 

Таблиця 7 
Розподіл різних типів районів за регіонами Полісся*

Області Загальна кількість
районів

З них віднесено до типів
1 2 3 4 5

Волинська 16 5 3 1 1 6
Житомирська 23 5 2 4 1 11
Київська 25 6 8 1 5 5
Рівненська 16 2 1 1 2 10
Чернігівська 22 1 15 0 3 3
Всього 102 19 29 7 12 35

* Розраховано автором

Це свідчить про схожість виробничо-інфраструктурного потенціалу 
районів цих областей. Відносно рівномірно розподілилися між різними 
кластерами райони Київської області. Загалом сільські райони Полісся 
характеризуються  досить  значною  територіальною  неоднорідністю 
виробничо-інфраструктурного потенціалу.

Виділені  типи  районів  дають  підстави  для  розробки  системи 
стратегічних  напрямків  їх  розвитку.  Вони  мають  бути  різними  для 
кожного  з  виділених  кластерів  і  базуватися  на  оцінці  усереднених 
значень  вихідних  показників.  При  цьому  варто  враховувати  той 
момент,  що  не  всі  аспекти  виробничо-інфраструктурного  розвитку 
залежать  від  волі  та  бажання  людини.  Так  практично  неможливо 
вплинути  на  існуючу  територіальну  різноманітність  природно-
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ресурсного  потенціалу,  хоча  можна  суттєво  збільшити  ефективність 
його використання. 

Найбільшу  стурбованість  викликають  райони  третього  та  п’ятого 
кластерів,  які  характеризуються  низькими  показниками  розвитку 
аграрного  сектору  та  низькою  інвестиційною  привабливістю. 
Враховуючи  те,  що  більшість  районів,  особливо  п’ятого  кластеру, 
характеризуються  не  дуже  сприятливими  ґрунтово-кліматичними 
ресурсами,  основний  акцент  має  бути  спрямований  на  розвиток 
тваринництва,  окремих  видів  рослинництва  (зокрема  традиційне 
льонарство  та  картоплярство),  ефективне  використання  лісових  та 
рекреаційних  ресурсів,  а  також  активізацію  у  сільській  місцевості 
позааграрних видів діяльності (сільський зелений туризм, обслуговуючі 
кооперативи,  мале  підприємництво  тощо).  У  прикордонних  районах 
Житомирської,  Рівненської  та  Волинської  областей  доцільно 
активізувати  транскордонне  співробітництво,  у  т.  ч.  за  рахунок 
створення нових єврорегіонів.   

Для  південних  районів  областей  Полісся  (перший  та  четвертий 
кластери),  котрі  розміщуються у межах лісостепової  зони,  важливим 
завданням є  нарощування  потенціалу  аграрного сектору.  Уже тепер 
окремі райони півдня Чернігівської та Київської областей, де з’явився 
ефективний власник і набули поширення крупні товарні господарства, 
вирізняються значними обсягами сільськогосподарського виробництва. 
Водночас  проблема  розвитку  у  них  позааграрних  видів  діяльності 
також  залишається  актуальною,  оскільки  у  сільському  господарстві 
використовується  значно  менше  трудових  ресурсів,  ніж  це  було 
раніше. Потребує активізації також розвиток малого підприємництва.

Для переважної більшості районів Полісся, особливо Чернігівської 
області,  одним  із  першочергових  заходів  є  розбудова  та 
удосконалення інфраструктурних мереж, зокрема якісних автошляхів, 
нарощування  потенціалу  низових  центрів  розселення  та 
обслуговування.

Висновки. 
Проведене дослідження дає підстави сформулювати такі висновки. 

1. Регіони Полісся тривалий час належать до категорії проблемних 
територій, що дозволяє розглядати їх як своєрідний полігон для 
відпрацювання  системи  заходів  активізації  розвитку  подібних 
територій.

2. Адміністративні  райони  Полісся  характеризуються  значною 
неоднорідністю  виробничо-інфраструктурного  потенціалу. 
Асиметричність їх розвитку визначається як економічними, так і 
природно-географічними чинниками. 
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3. Сукупність  районів  регіону  може  бути  об’єднана  у  п’ять  типів 
(кластерів),  котрі  суттєво різняться між собою за виробничо-ін-
фраструктурними  показниками.  Зазначені  групи  формують  дві 
значні  за розмірами міжобласні типозони, одна з яких включає 
переважно  райони  Київської  та  Чернігівської,  друга  – 
Житомирської та Рівненської областей.

4. Найбільше  представництво  у  групі  районів,  які  одночасно 
характеризуються  низькими  показниками  як  господарського 
розвитку,  так  і  інвестиційно-підприємницької  активності,  мають 
Житомирська та Чернігівська області. 

5. Система заходів  активізації  розвитку районів Полісся має бути 
різною для кожного з виділених кластерів залежно від рівня їх 
розвитку та типових регіональних проблем.
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ОЛЕКСАНДР БЕЗДУХОВ1

ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГО-
ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вперше для території Чернігівської області робиться спроба наукового 
обґрунтування  змісту  і  розглянуті  передумови  комплексного  еколого-
геоморфологічного аналізу басейнових систем. 

OLEKSANDR BEZDUKHOV

PRECONDITIONS OF REALISATION OF THE EKOLOGO-
GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHERNIGOV 

REGION

For  the  first  time  for  territory  of  the  Chernigov  area  attempt  of  a  scientific  
substantiation  of  the  maintenance  becomes  and  preconditions  of  the  complex 
ekologo-geomorphological analysis basin systems are considered.

Постановка проблеми. 
Зростання  антропогенного  навантаження  на  природні  системи, 

виснаження  багатьох  видів  природних  ресурсів,  зниження  якості 
середовища  життєдіяльності  людей  зумовили  актуальність  та 
необхідність  еколого-географічних  досліджень.  У  минулому  столітті 
антропогенний вплив став настільки значним, що призвів до створення 
природно-антропогенних,  антропогенно-природних  і  техногенних 
геосистем. Великих змін зазнав рельєф, який відіграє дуже важливу 
роль у формуванні геоекологічного стану, функціонуванні та динаміці 
ландшафтів.

Різнобічне  вивчення  проблем  природокористування  особливо 
актуальне для регіонів із високим ступенем господарського освоєння 
природних  ресурсів,  великою  тривалістю  (декілька  століть)  їх 
інтенсивної  експлуатації.  Саме  до  таких  регіонів  належить 

1 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
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Чернігівщина.  Тому назріла гостра необхідність проведення еколого-
геоморфологічного аналізу (ЕГА) Чернігівської області.

ЕГА є одним з новітніх напрямів у науці про рельєф, спрямований 
на  вивчення  взаємозв’язків  і  наслідків  взаємодій  між  різними 
компонентами  геосистем  та  чинниками  їх  функціонування  – 
літогенними,  гідрокліматичними,  педобіогенними,  антропогенними,  а 
також  екологічних  наслідків  взаємодії  природної  і  техногенної 
підсистем [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливість  і  сутність  еколого-геоморфологічних  досліджень 

висвітлена  у  працях  українських  геоморфологів [1,  6,  7,  10,  12]  і 
зарубіжних учених  [8,  9,  11].  Завдяки їхнім  дослідженням визначено 
зміст, концептуальні засади, головні принципи регіонального еколого-
геоморфологічного аналізу, підведена наукова база у вигляді законів і 
закономірностей,  які  пояснюють  будову,  функціонування,  розвиток  і 
взаємодію  геоморфологічних,  ландшафтних  і  соціально-економічних 
систем, рекомендовані різні масштаби досліджень відповідно до мети, 
орієнтованості  на  вирішення  теоретичних  чи  практичних  завдань, 
площі об’єкту та етапу досліджень, напруги екологічної ситуації.

Одним  із  перших  в  Україні  апробацію  теоретичних  положень 
екологічної геоморфології на прикладі конкретного регіону здійснив І. 
П. Ковальчук [ 6, 7]. Регіональні еколого-геоморфологічні дослідження 
в  країні  цілеспрямовано,  донедавна,  проводилися  переважно  в 
західному та південному регіонах [4, 6, 7], що і зумовило вибір об’єкту 
пропонованого  дослідження.  Це  –  басейнові  системи  у  межах 
Чернігівської області.

Постановка завдання. 
Мета роботи полягає у поглибленні теоретичних та удосконаленні 

методичних  засад  регіонального  ЕГА,  визначенні  передумов 
здійснення ЕГА Чернігівської області. 

Для досягнення мети вирішуються такі завдання: 1) обґрунтування 
науково–методичних  засад  і  розроблення  принципової  схеми  та 
алгоритму  регіональних  еколого-геоморфологічних  досліджень 
Чернігівської  області;  2)  визначення  складності  рельєфу  і  величини 
геоморфологічного  ризику  басейнових  систем;  3)  оцінювання  ролі 
основних видів господарської діяльності людини та природних чинників 
у трансформуванні геоморфосфери області; 4) визначення передумов 
для  здійснення  комплексної  еколого-геоморфологічної  оцінки  стану 
геоморфосфери регіону.

Виклад основного матеріалу. 
Виходячи  з  основної  мети  та  завдань  роботи,  пропонується 

принципова схема та алгоритм еколого-геоморфологічних досліджень 
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Чернігівської  області:  1)  постановка  мети;  2)  визначення  об’єкту, 
предмету  та  основних  завдань;  3)  вибір  методики  та  методів 
дослідження;  4)  розробка  структури  інформаційної  бази  даних 
„Еколого-геоморфологічний  стан  Чернігівської  області";  5)  збір 
інформації  про  геоморфологічні  та  інші  природно-географічні  й 
антропогенні чинники; 6) проведення бальної оцінки морфометричних 
параметрів  рельєфу,  прояву  й  інтенсивності  сучасних 
геоморфологічних  процесів  та  визначення  величини  складності 
рельєфу  і  геоморфологічного  ризику;  7)  оцінка  ролі  основних  видів 
господарської  діяльності  людини  у  трансформації  територіальних 
систем Чернігівської  області;  8)  визначення  інтегрального  показника 
геоекологічної  напруги  досліджуваних  систем;  9)  здійснення 
комплексної  еколого-геоморфологічної  оцінки  стану  геоморфосфери 
регіону;  10)  розробка  конструктивних  пропозицій  щодо  покращання 
еколого-геоморфологічного стану довкілля. 

Для  реалізації  мети  та  завдань  еколого-геоморфологічних 
досліджень розробляється система методів, яка складається як з 
традиційних  (морфометричного  аналізу  рельєфу,  дослідження 
сучасних  геоморфологічних  процесів,  геоморфологічного 
картографування та інші), так і нетрадиційних для геоморфології 
(історико-географічних,  аналізу  стану  господарських  систем, 
польового  картографування  об’єктів-забруднювачів, 
гідроекологічних  досліджень,  аналізу  структури 
землекористування та інші) методів досліджень.

Комплексна еколого-геоморфологічна оцінка досліджуваних систем 
включає три інтегральні показники – складності рельєфу, інтенсивності 
прояву сучасних геоморфологічних процесів та геоекологічної напруги 
[4].

Насамперед,  як  важливі  передумови  проведення  ЕГА, 
розкриваються  своєрідність  геолого-тектонічної  будови  Чернігівської 
області,  що зумовила формування  різноманітних  типів  рельєфу  у  її 
різних  частинах.  Проводиться  аналіз  основних  геоморфологічних 
регіонів у межах досліджуваної території,  характеризується сучасний 
стан  їхнього  рельєфу,  його  зв’язок  з  літологією,  поширенням  та 
інтенсивністю  сучасних  геоморфологічних  процесів.  Розкривається 
вплив  різних  природно-географічних  чинників,  зокрема, 
гідрометеорологічних, на рельєф та сучасні геоморфологічні процеси. 
Виявляються  закономірності  поширення  ґрунтів  та  рослинного 
покриву,  оцінюється  їхній  вплив  на  еколого-геоморфологічний  стан 
території Чернігівської області.

Для  розрахунку  інтегрального  показника  складності  рельєфу 
проводиться  аналіз  морфометричних  показників  рельєфу  в  межах 
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басейнових систем Чернігівської області. Основні параметри рельєфу 
класифікуються  на  певні  класи  за  їх  величиною.  Кожному  класу 
присвоюється свій бал у залежності від його ролі у створенні еколого-
геоморфологічної  напруги  території  та  частки  площі,  яку  вони 
займають  [4]. Поділивши суму балів на кількість параметрів у межах 
певної системи, отримуємо інтегральний показник складності рельєфу.

Під  час  геоморфологічного  аналізу  басейнових  систем замість 
традиційних  морфометричних  параметрів,  таких  як  густота 
розчленування,  глибина  розчленування  та  нахил  земної  поверхні, 
детально  досліджується  синтетична  характеристика  –  показник 
інтенсивності  ерозійного  розчленування  [13].  Цей  показник  досить 
повно відображає головні  зовнішні  риси форм земної поверхні.  Крім 
цього  помітний  вплив  інтенсивності  ерозійного  розчленування  і  на 
розвиток та інтенсивність прояву сучасних екзогенних процесів.

Як  уже  говорилось  вище,  для  проведення  морфометричних 
досліджень за базову систему обирається басейновий підхід, через те, 
що найбільш розповсюдженим є рельєф флювіального  походження, 
для якого властиві  високий ступінь  його придатності  (сприятливості) 
для господарського використання та підвищена освоєність людиною.

Флювіальна  геоморфологічна  система  –  природна  відкрита 
система.  Вона  складається  із  взаємозв’язаних  у  своєму  розвитку, 
закономірно  розташованих,  генетично  однорідних,  функціонально  та 
ієрархічно  з’єднаних,  часто  підпорядкованих  поверхонь  (форм 
рельєфу  та  їх  елементів),  об’єднаних  в  єдине  ціле  –  структуру 
басейнової  річкової  системи  –  системоутворюючими  речовинно-
енергетичними геопотоками (водними, літодинамічними, геохімічними 
та ін.), спрямованими до основного елемента та регулятора її стану – 
русла  (тальвега).  Флювіальна  басейнова  система,  виступаючи 
породженням  геоморфологічного  процесу,  ним  же  і  керує,  тобто 
концентрує,  розсіює,  диференціює  енергію  та  речовину.  Одночасно 
геоморфологічний процес змінює структуру та стан існуючої системи, 
створює нові елементи і підсистеми в її складі, модифікує існуючі [6].

Всі  картометричні  роботи  виконуються  в  масштабі  1:200000  і 
складаються з 3-х етапів. 

На  першому  етапі  (використовуючи  топографічну  карту) 
виділяються  всі  тальвеги  та  визначається  їх  порядок.  Вибір  рангу 
флювіальної  системи  для  її  детального  еколого-геоморфологічного 
аналізу визначається декількома обставинами: 1) ступенем складності 
структури  флювіальних  систем  регіону;  2)  скрупульозністю  та 
масштабом досліджень; 3) станом екологічної ситуації у різнорангових 
системах і необхідністю аналізу типових ситуацій та об’єктів; 4) рівнем 
господарського  освоєння  регіону  в  цілому  і  окремих  його  частин 
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(різнорангових басейнів) у межах низовинних і височинних ландшафтів 
регіону;  5)  спектром  антропогенного  впливу  на  геоморфологічні 
системи та компоненти, їх сприйнятливістю, релаксаційною здатністю. 
Для  подальших  досліджень  проводяться  вододільні  лінії  басейнів 
третього  порядку,  оскільки  саме  таким  водозборам,  здебільшого, 
відповідає  початок  постійної  гідрографічної  мережі  або  яружно-
балкових систем на даній території. Таких елементарних басейнів, за 
сутністю, територіальних одиниць картографування (ТОК), на території 
області було виділено 189.

На  другому  етапі  вимірюється  площа  кожного  елементарного 
басейну,  а також сумарна довжина всіх тальвегів та встановлюється 
різниця висот у межах кожного басейну. Використовуючи ці дані для 
кожного елементарного басейну, вираховується показник інтенсивності 
ерозійного розчленування (Q) за формулою: 

Q=ΔH∑L/S2, де

ΔН  –  різниця  висот,  ∑L  –  сумарна  довжина  ерозійної  мережі  на 
елементарному басейні з площею S. 

Найбільшого  значення  показник  інтенсивності  ерозійного 
розчленування досягає в межах елементарних басейнів на північному 
сході області,  між нижніми течіями правих приток Десни – Ровчака і 
Студенки.  Тут  значення  Q  коливаються  від  3,3  до  9,6.  Найменше 
значення – в центрі області, на вододілі Десни з її лівими притоками 
Остром  і  Вересоччю.  Тут  значення  показника  ерозійного 
розчленування менше від 0,001.

На третьому етапі  на основі показника ерозійного розчленування, 
який  є  синтезом  двох  традиційних  морфометричних  характеристик 
(густоти  та  глибини  розчленування)  проводиться  районування 
території  і  складається  відповідна  карта.  Показники  інтенсивності 
ерозійного розчленування розбиваються на певні інтервали, на основі 
яких і  проводиться типізація  та картографування території.  У межах 
Чернігівської  області  виділяється  6  типів  інтенсивності  ерозійного 
розчленування: 1) ерозійне розчленування майже відсутнє (Q ‹ 0,2); 2) 
ерозійне  розчленування  дуже  слабої  інтенсивності  (0,201-0,4);  3) 
ерозійне  розчленування  слабої  інтенсивності  (0,401-0,6);  4)  ерозійне 
розчленування  слабої  інтенсивності  (0,601-0,8);  5)  ерозійне 
розчленування  великої  інтенсивності  (0,801-1,0);  6)  ерозійне 
розчленування дуже великої інтенсивності (Q › 1,0) [3].

Вагомою  складовою  визначення  величини  геоморфологічного 
ризику  є  оцінка  ролі  домінантних  геоморфологічних  процесів  та  їх 
впливу на життя і господарську діяльність людини. Ці дані дозволяють 
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визначити  ступінь  ризику  прояву  небезпечних  процесів  у  межах 
басейнових систем.

Враховуючи поширення, інтенсивність та еколого-геоморфологічні 
наслідки  прояву  сучасних  геоморфологічних  процесів,  отримується 
бальна  величина  інтегрального  показника  інтенсивності  прояву 
сучасних  геоморфологічних  процесів,  складається  відповідна  карта. 
Сумуючи  інтегральні  показники  складності  рельєфу,  інтенсивності 
прояву  сучасних  геоморфологічних  процесів  та  вивівши  їх  середнє 
значення,  отримуємо  величину  геоморфологічного  ризику  у 
басейнових системах.

Найбільшого  поширення  на  території  області  набули  водно-
геоморфологічні  процеси,  зокрема ерозія  (площинний змив,  лінійний 
розмив  і  площинний  намив),  заболочування,  підтоплення,  а  також 
карст і суфозійно-просадочні процеси. Крім названих, в межах області 
поширені також гравітаційні (зсуви) та еолові (дефляція) процеси. На 
просторове  розповсюдження  та  інтенсивність  прояву  цих  процесів 
визначальний  вплив  мають  розглянуті  вище  геоморфологічні  умови 
території,  мікрокліматичні  особливості  та  суспільні  види 
землекористування, які склались історично.

Суть  інтегрального  оцінювання  величини  геоекологічної  напруги 
досліджуваних  басейнових  систем  полягає  в  оцінці  чинників,  що 
дестабілізують  або  стабілізують  геоекологічний  стан  природного 
району. Для основних чинників впливу на рельєф та інші компоненти 
ландшафту вводиться коефіцієнт сили впливу чинника. Крім цього, в 
залежності  від  відносної  ролі  чинника,  зокрема  його  частки  у 
природному чи адміністративному регіоні, здійснюється бальна оцінка. 
На  останньому  етапі  проводиться  корекція  бальної  оцінки  і 
визначається інтегральний показник геоекологічної напруги. 

На  підставі  інтегральних  показників  складності  рельєфу, 
інтенсивності  прояву  сучасних  геоморфологічних  процесів  та 
геоекологічної  напруги  отримується  комплексний  показник  еколого-
геоморфологічного стану басейнових систем. 

Під  час  оцінки господарської  діяльності  людини,  як 
геоморфологічного  та  екологічного  чинника  функціонування 
басейнових  систем,  у  межах  Чернігівської  області  виділяються  такі 
основні  види  антропогенного  впливу  на  рельєф:  1) 
сільськогосподарський; 2) лісогосподарський; 3) гірничовидобувний; 4) 
гідротехнічний;  5)  транспортний;  6)  поселенський;  7)  рекреаційно-
туристичний тощо. 

При  оцінюванні  ролі  основних  видів  господарської  діяльності 
людини  у  трансформації  басейнових  систем  Чернігівської  області 
визначаються  та  аналізуються:  структура  земельного  фонду, 
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структура сільськогосподарських угідь, забудованих територій, земель 
промисловості,  транспорту,  інженерно-технічної  інфраструктури,  а 
також  частка  земель,  зайнятих  антропогенними  формами,  зокрема 
кар’єрами, відкритими родовищами тощо. 

Згідно  даних  “Державного  земельного  кадастру”  загальна  площа 
земель Чернігівської  області  станом на 01.01.08 складає 31,903 тис. 
км2,  що складає  близько  5,3% від  території  України  (3  місце  серед 
областей).

Найбільшу  площу  займають  сільськогосподарські  угіддя  –  2084,8 
тис. га, що становить близько 65,4% від території області. Лісами та 
іншими лісовкритими площами зайнято 727,8 тис. га, (близько 22,8% 
від загальної площі області). Забудовані землі займають 99,9 тис. га – 
3,1% від загальної площі області. На заболочені землі припадає 125,4 
тис. га, що складає 3,9% від загальної площі області.  Відкриті землі 
без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, 
яри, кам′ янисті місця) становлять 28,2 тис. га, що становить 0,9% від 
загальної площі області. Інші землі суходолу займають 56,3 тис. га, що 
становить 1,8% від  загальної  площі  області.  Разом площа суходолу 
Чернігівської області становить 3122,6 тис. га, що складає 97,9% від її 
загальної  площі.  Загальна  площа  земель  Чернігівської  області, 
зайнятих водними об′ єктами складає 67,9 тис. га, тобто 2,1% площі 
території області [5].

Сучасний  структурний  розподіл  земельного  фонду  за  формами 
природокористування  має  такий  вигляд: сільськогосподарські 
підприємства  займають  26,5%  від  загальної  площі  області; 
лісогосподарські підприємства – 18,3%; землі громадян – 31,5%; землі 
запасу  та  землі,  не  надані  у  власність  та  постійне  користування,  у 
межах населених пунктів – 20,2%; інші землі – 3,5%, у тому числі, у 
користуванні  закладів,  установ  та  організацій  знаходиться  0,4%, 
підприємств  промисловості  − 0,4%,  підприємств  та  організацій 
транспорту і зв′ язку – 0,9%, частин, підприємств і організації оборони 
– 1,5%, установи природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного та 
історико-культурного призначення займають 0,1%, водогосподарських 
підприємств – 0,2%.

Серед всіх видів землекористування найбільшого впливу на сучасні 
екзогенні  процеси завдає сільськогосподарське землекористування і, 
зокрема,  розорювання  земель.  У  структурі  сільськогосподарських 
земельних угідь рілля займає 1381,9 тис. га [5], що становить 43% від 
загальної площі області і 66,3% від площі сільськогосподарських угідь. 
Високий  рівень  розораності  території  області,  надмірне  насичення 
сівозмін  просапними  культурами,  незбалансованість  внесення  і 
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засвоєння рослинами елементів живлення,  надмірне використання в 
рослинництві  низькопродуктивних  угідь,  порушення  агротехніки 
виробництва та інші причини призвели до несприятливих наслідків і, в 
даному разі,  обумовили розвиток  ерозійних  і  дефляційних  процесів, 
призвели до зменшення родючості ґрунтів [2].

Ще  одним  видом  землекористування,  який  має  досить  значний 
вплив  на  рельєф,  є  видобуток  корисних  копалин.  Добувна 
промисловість  активно  перебудовує  літогенну  основу  і  викликає 
найбільш  глибокі  зміни  всіх  природних  компонентів,  руйнування 
природно-територіальних  комплексів  і  формування  кар′ єрно-
відвальних  типів  ландшафтів  та  ландшафтів  торф′ яно-болотних 
пустель.  У  результаті  видобутку  кар′ єрним  способом  певні  площі 
виключаються з фонду орних земель іноді на невстановлений час.

На  території  Чернігівської  області  налічується  379  родовищ 
корисних копалин. З урахуванням комплексності – 420 об′ єктів обліку з 
16  видів  корисних  копалин.  Розробляється  143  родовища  [5]. 
Сировинний  потенціал  регіону  на  59,4%  складається  з  паливно-
енергетичних  корисних  копалин  –  нафти,  газу,  конденсату,  торфу; 
31,7%  загальних  мінеральних  ресурсів  припадає  на  будівельну 
сировину; 8,2% – вода прісна та мінеральна; 0,7% – нерудні корисні 
копалини для металургії.

Найбільшого  порушення  земна  поверхня  зазнає  після  добування 
торфу  та  будівельних  матеріалів.  Щоправда,  торф′ яні  площі  після 
відробки  майже  всюди  рекультивуються  і  передаються  у 
сільськогосподарське  використання.  Наслідком  добування  сировини 
будівельної  промисловості,  яке  ведеться  відкритим  способом,  є 
утворення кар′ єрно-відвальних ландшафтів.

Якщо  говорити  про  інженерно-будівельне  землекористування,  то 
найбільш суттєвий вплив на рельєф області завдають гідротехнічне і 
транспортне будівництво, містобудування тощо.

Значним  є  вплив  на  рельєф  гідротехнічних  споруд,  зокрема 
водосховищ,  які  разом із  ставками займають в межах області  29,03 
тис. га [5]. Відбувається втручання в природний хід геоморфологічних 
процесів і  при будівництві  каналів, колекторів та канав, які в області 
займають  10,29  тис.  га.  Часто  в  зоні  впливу  магістральних  і 
розподільчих  зрошувальних  каналів  через  надмірний  полив  на 
масивах зрошення спостерігається підтоплення.

Транспортне будівництво впливає на рельєф досить суттєво. При 
будівництві доріг проводять, насамперед, земляні роботи, в результаті 
яких  утворюються  нові  (техногенні)  форми  рельєфу.  Це,  зокрема, 
спорудження насипів або виробка виїмок.
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Шосейні та залізничні шляхи є лінійними спорудами, які порушують 
певний хід природних процесів і служать штучними перешкодами для 
проходження останніх.  Так, зокрема,  при будівництві  доріг,  перш за 
все,  порушується  режим  стоку  поверхневих  вод,  що  призводить  до 
періодичного  їх  накопичення.  На  таких  ділянках  посилюються 
суфозійні процеси, аж до утворення мікрозападин, особливо в місцях 
поширення  лесових  порід.  Транспортними  комунікаціями  зайнято 
приблизно  28,9  тис.  га  [5],  що  складає  0,9%  від  загальної  площі 
області. 

При будівництві населених пунктів ступінь зміни рельєфу значною 
мірою  залежить  від  його  морфологічних  і  морфометричних 
характеристик,  літологічного  складу  гірських  порід,  що  залягають 
близько  до  поверхні.  При  будівництві  нівелюється  земна  поверхня 
(зрізуються підвищені  елементи і  засипаються знижені);  знищуються 
або змінюються мезо- і мікроформи рельєфу; затушовуються межі між 
генетично-однорідними  поверхнями;  виникають  техногенні  форми 
рельєфу;  посилюються  або  утворюються  нові  екзогенні 
геоморфологічні  процеси такі  як  ерозія,  просідання тощо.  В  області 
забудовані  землі  займають  99,9  тис.  га  [5],  що  становить  3,1% від 
загальної площі області.

Ще один вид землекористування, який безпосередньо пов′ язаний із 
населеними пунктами та промисловими підприємствами – відведення 
земель для складування відходів.  Побутові  відходи в межах області 
складуються  на  26  полігонах  та  728  звалищах,  загальною  площею 
6,358  тис  км2   [5].  Основна  кількість  полігонів  розташована  біля 
адміністративних центрів районів області (22). Найбільші полігони – в 
містах Чернігові (28,8 га), Ніжині (15,1 га) та Прилуках (9 га).

Порівняно  великі  площі  області  відведено  для  потреб  військово-
промислового комплексу – близько 47,8 тис. га, що складає 1,5% від 
загальної  площі  області,  в  основному  за  рахунок  полігонів  в 
Козелецькому та Чернігівському районах.

Всі перераховані види землекористування – серйозне втручання в 
природу.  Результати  їх  впливу  спричиняють  виникнення  нових 
компонентів, які раніше були відсутні в даному ландшафті, ведуть до 
активізації небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів.

Врахування  найбільш  важливих  екостабілізаційних  та 
дестабілізаційних чинників  впливу  на стан геоморфосфери території 
Чернігівської  області  дозволить  обчислити  інтегральний  показник 
геоекологічної напруги.

Сумуючи  величини  інтегральних  показників  складності  рельєфу, 
геоморфологічного ризику та геоекологічної  напруги, отримаємо 
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величину  комплексної  еколого-геоморфологічної  оцінки  стану 
геоморфосфери. 

На  основі  проведених  досліджень  пропонується  система заходів, 
спрямованих  на  оптимізацію  еколого-геоморфологічного  стану 
досліджуваної  території,  які  можна  поділити  на  три  основні  блоки: 
гідротехнічний,  лісотехнічний  та  організаційний.  У  кожному  з  блоків 
пропонуються конкретні пропозиції щодо захисту населених пунктів та 
господарських об’єктів від шкідливого впливу небезпечних екзогенних 
геоморфологічних процесів.

Висновки. 
Регіональний  еколого-геоморфологічний  аналіз  Чернігівської 

області  базується  на  системному  підході  і  розв’язує  коло  завдань, 
пов’язаних,  насамперед,  з  оцінкою еколого-геоморфологічного  стану 
геоморфосфери  басейнових  систем.  Пріоритетний  напрямок  цих 
досліджень –  вивчення впливу людини на геоморфосферу території 
Чернігівської  області,  а  також  оцінка  змін  у  її  функціонуванні  під 
впливом як природних, так і антропогенних факторів. 
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ОЛЬГА ВУЙЦИК1

РОЗВИТОК НОСТАЛЬГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

У  статті  описано  один  із  найбільш  перспективних  видів  туризму  в  
Україні  –  ностальгійний  туризм.  Визначено  поняття  «ностальгійний 
туризм», перешкоди на шляху розвитку цього виду туризму в Україні.    

OLHA VUYTSYK

DEVELOPMENT OF THE NOSTALGIC TOURISM IN UKRAINE

The article describes one of the most prospective types of tourism in Ukraine –  
nostalgic  tourism.  The  article  highlights  the  category  of  “nostalgic  tourism”, 
describes the objectives on the way of its development in Ukraine.

Постановка проблеми. 
Перспективи  розвитку  рекреаційно-туристичної  сфери  в  Україні 

обумовлюються  дією  широкого  спектру  природних,  історико-
культурних,  соціальних,  економічних,  політичних  чинників,  які  мають 
чітко окреслену специфіку.

Сьогодні на державному рівні  Україна проголосила пріоритетність 
розвитку  внутрішнього  та  в’їзного  туризму.  Обслуговування 
подорожуючих  може  бути  також  джерелом  доходів  та  чинником 
збільшення рентабельності  інших секторів  економіки (транспортного, 
страхового,  будівельного  тощо).  Розвиток  послуг  для  туристів  став 
джерелом  швидкого  зростання  внутрішнього  валового  продукту 
багатьох  країн,  в  тому числі  центрально-східного  регіону  Європи.  У 
цьому  контексті  актуальності  набуває  питання  формування 
конкурентоспроможного національного туристичного продукту України, 
який  можна  було  би  пропонувати  на  міжнародному  туристичному 
ринку, а також пошук нових, перспективних напрямів розвитку туризму. 

Одним  із  багатообіцяючих  видів  туризму  в  Україні  є 
сентиментальний  або,  як  його  ще називають,  ностальгійний  туризм. 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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Надалі  вживатимемо  поняття  "сентиментального"  і  "ностальгійного" 
туризму як синоніми. 

Мета і завдання дослідження. 
Метою даного дослідження є уточнення поняття ностальгійний, або 

ж сентиментальний туризм, який є одним із перспективних напрямків 
розвитку  туризму  в  Україні,  зважаючи  на  наявний  туристичний 
потенціал  України  (значні  курортно-рекреаційні  ресурси,  історико-
культурний і природний потенціал, вигідне географічне положення), а 
також на історичні обставини та умови, внаслідок яких у світі достатньо 
чисельною  є  українська  діаспора  –  основний  споживач 
сентиментального  туристичного  продукту.  Завданнями  дослідження 
також є визначення перешкод на шляху розвитку даного виду туризму, 
а також заходи органів державної влади та місцевого самоврядування 
з подолання цих проблем.

Основний матеріал дослідження. 
Можливості  розвитку  сентиментального  туризму  повністю  не 

вивчені  і  не  використані,  між  тим  збільшення  кількості  подорожей 
іноземців  на  історичну  батьківщину  є  значним  стимулом  для  того, 
щоби  систематизувати  "ностальгійних  туристів"  як  окрему  групу  і 
сприяти задоволенню їх потреб [6, c. 50].

Ностальгійний туризм (ностальгія  – з грец.  туга  за батьківщиною, 
духовна слабість за минулим)  – це відвідання історичної батьківщини, 
місць,  звідки  походять  предки  або  місць,  звідки  турист  колись 
емігрував. 

Залежно  від  мети  подорожі  виділяють  2  види  ностальгійного 
туризму:

1. поїздки для побачення з рідними;
2. відвідання  місць,  з  якими  пов’язана  історія  народу  або  життя 

предків. [2]
Дуже часто цих два види поєднуються та переплітаються, оскільки 

для  людини,  що  подолала  відстань  у  декілька  тисяч  кілометрів 
важливо не лише побачити рідних, але й пережити особисто естетичне 
і духовне збагачення від пам’яток історії,  культури, архітектури свого 
народу. 

Ностальгійний  туризм  має  важливе  значення  для  позитивного 
розвитку, перш за все, в’їзного туризму. За даними Державної cлужби 
туризму  та  курортів  у  2007 р.  в  Україні  продовжувались  позитивні 
тенденції. Кількість іноземних туристів, які відвідують Україну зростає з 
кожним роком. Так, за останні чотири роки показники в’їзного потоку 
туристів  зазнали  кардинальних  змін:  суттєво  зросла  чисельність 
потоку,  змінилась  його  структура  за  мотивацією,  географією  та 
сезонністю.  За  даними  Державної  служби  туризму  і  курортів  нашу 
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країну у 2007 році відвідали 23,1 млн. іноземних туристів, що на 22%, 
тобто на 4,2 млн. більше, ніж у 2006 році. [5, c. 19] Як і у попередні 
роки, темпи росту обсягів в’їзного туризму підвищуються: у 2007 році 
цей  показник  становив  122%,  у  2006  –  107%.  Значне  пожвавлення 
в’їзного туризму спостерігається у "низький сезон" – до 2,6 рази більше 
іноземців  стали  приїжджати  в  осінньо-зимовий  період.  Протягом 
"високого  сезону",  що  припадає  на  3-й  квартал,  відвідання  України 
стали також більш інтенсивним.

Потенційними  споживачами  сентиментального  (ностальгічного) 
туристичного продукту є  особи,  які  в  різні  часи і  за  різних обставин 
емігрували  з  України,  з  українських  етнічних  земель або  ж наступні 
покоління нащадків цих емігрантів.  Цих людей можна поділити на 2 
категорії:

1. Українці  за  національністю,  які  емігрували  з  українських  земель.  Їх 
називають діаспорою.  На  сьогоднішній  день  чисельність  українців  у 
світі досить значна. Трійку лідерів серед іноземних держав за кількістю 
українців,  які  проживають  на  їхніх  територіях,  складають  Росія 
(близько 5 млн. українців), Казахстан (близько 2 млн.), США (близько 2 
млн.). Дещо менша кількість українців – 1 млн. – проживає в Канаді. 
Значна кількість українців, які виїхали за межі батьківщини, припадає 
на останню хвилю міграції  до  країн  Західної  та  Південної  Європи – 
Італії, Греції, Іспанії, Португалії, Німеччини. 

2. Представники  інших  національностей,  які  проживали  в  Україні  та 
емігрували  в  силу  політичних,  економічних,  соціальних  та  інших 
факторів.  Сюди  можна  віднести  вірмен,  євреїв,  греків,  німців, 
кримських татар та представників інших етносів та народностей. 

Ностальгійний туризм не має вікового цензу. Не зважаючи на те, що 
ностальгійні  подорожі  здійснюють,  у  першу  чергу,  люди  старшого 
покоління,  їхні  діти,  внуки  та  правнуки,  які  мають  бажання 
ознайомитись з особливостями культури і побуту своїх предків, радо, 
хоча і з певним застереженням щодо сервісу та безпеки перебування в 
Україні,  висловлюють  бажання  відвідати  етнічну  батьківщину  [3,  с. 
258]. Це не дивно, адже ностальгійні потреби є видом духовних потреб 
людини, вони стійкі у часі і підкріплюються асоціативною пам’яттю, в 
якій зберігаються яскраві спогади про минуле. Ці спогади "живуть" як 
сімейні легенди, що передаються з покоління в покоління, потребують 
"підживлення"  і  спонукають до туристичних подорожей людей різних 
вікових груп [4, c. 258].

Під  українською  діаспорою  розуміють  усіх  українців  поза 
політичними  кордонами  країни,  які  відчувають  духовний  зв’язок  з 
Україною. 
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В  історії  української  еміграції  простежуються  два  основних 
напрямки – східний і західний. На кожному з напрямків простежується 
кілька "хвиль".

Східна діаспора, а вона нині налічує до 10 млн. осіб, утворювалася 
шляхом  переселення  українців  до  внутрішніх  губерній  Російської 
імперії,  пізніше – до республік  колишнього СРСР. Поодинокі  міграції 
зафіксовані ще у XVI ст., коли українські козаки разом із російськими 
землепрохідцями  освоювали  простори  Сибіру,  Далекого  Сходу, 
Камчатки та Чукотки. 

До  східної  діаспори  належать  українці  Берестейщини,  Курщини, 
Кубані,  Придністров'я  тощо,  історичною долею відрізаних від  колись 
цілісного етнічного масиву, етнічні вкраплення в населення Москви та 
Санкт-Петербурга,  і  цілі  етнічні  райони  в  Башкортостані,  Закавказзі, 
Казахстані  та  республіках  Середньої  Азії,  де  у  20-ті  роки  ХХ  ст. 
утворилася так звана "Сіра Україна", і великий розселенський масив у 
Сибіру та на Далекому Сході, що дістав назву "Зеленої України".

До  західної  української  діаспори  (понад  5  млн.  осіб)  належать 
українці  Прибалтики,  Холмщини,  Перемишлянщини,  Надсяння, 
Підляшшя,  Пряшівщини,  Мараморошчини та  Сучавщини,  свого  часу 
відокремлених  від  суцільного  українського  етнічного  масиву,  і  давні 
компактні  ареали  розселення  в  Угорщині,  Австрії,  Німеччині,  етнічні 
вкраплення  в  населення Великої  Британії,  Франції,  Італії,  Бельгії  та 
інших європейських країн, суцільні райони та навіть провінції у Канаді, 
США, Аргентині, Бразилії, Австралії.

Одним  із  основних  стримуючих  факторів  на  шляху  розвитку 
сентиментального туризму в Україні, до недавнього часу, був візовий 
режим. 

Першою  "ластівкою"  у  процесі  лібералізації  в’їзду  до  країни 
іноземних  громадян  став  Закон  України  "Про  правовий  статус 
закордонних  українців",  прийнятий  Верховною  Радою  України  4 
березня 2004 року. Мета цього акту – сприяння розвитку національної 
свідомості  українців,  які  проживають  за  межами  України,  зміцнення 
зв’язків з Батьківщиною. Відповідно до закону, закордонний українець 
–  особа,  яка  є  громадянином  іншої  держави  або  є  особою  без 
громадянства,  має  українське  етнічне  походження  або  родом  з 
України.  Законом  передбачено  створення  при  Кабінеті  міністрів 
України  Національної  комісії  з  питань  закордонних українців,  на  яку 
серед інших завдань, покладено також надання статусу закордонного 
українця, на підтвердження чого видається посвідчення встановленого 
зразка. 

Практична  реалізація  закону  сприяла  появі  "сентиментальних" 
туристів в Україні.  Закордонні  українці  – громадяни держав, з якими 
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Україна  має  візовий  режим,  отримали  право  на  безкоштовне 
оформлення багаторазової візи для відвідання України, без надання 
відповідного  запрошення,  терміном  дії  на  5  років  на  підставі 
посвідчення закордонного українця [1].

Актуальність  цього  закону  в  частині  спрощення  візового  режиму 
була  втрачена  у  зв’язку  із  наступними  подіями,  а  саме  поступовою 
відміною  візового  режиму  для  громадян  деяких  держав,  що 
розпочалася  у  зв’язку  з  проведенням  в  Україні  пісенного  конкурсу 
"Євробачення"  у  травні  2005  року.  У  рамках  його  проведення  було 
підписано  Указ  Президента  України  "Про  тимчасове  запровадження 
безвізового  режиму  для  громадян  країн-членів  ЄС та  Швейцарської 
Конфедерації" (від 31.03.2005 р. № 569/2005), згідно якого з 1 травня 
по 1 вересня 2005 року громадяни згаданих вище країн в’їжджали в 
Україну без віз у всіх міжнародних пунктах перетину кордону на термін 
перебування до 90 днів.  

Такий  суттєвий  крок  у  напрямку  лібералізації  в’їзду  іноземців  в 
Україну, насамперед, з метою туризму, здійснений в рамках одного з 
визначних  іміджевих заходів  у  Європі  і  світі,  яким є  "Євробачення", 
значною мірою сприяв збільшенню обсягів в’їзного туризму в Україну, 
що є найбільш економічно вигідним для національної економіки, надав 
додаткового  імпульсу  розвитку  туристичної  та  готельної 
інфраструктури,  а  також  у  цілому  зміцнив  позитивний  міжнародний 
імідж нашої держави.   

Цей захід  носив характер експерименту в рамках планомірної  та 
системної  роботи  з  лібералізації  формальностей,  пов’язаних  з 
міжнародними  туристичними  обмінами,  у  тому  числі  візових, 
прикордонних  та  митних,  і  був  спрямований  на  запровадження  на 
постійній основі безвізового режиму для громадян країн-членів ЄС. 

Згідно його результатів підписано Укази Президента України від 26 
липня 2005 р.  № 1131/2005 «Про встановлення  безвізового  режиму 
для  громадян  держав-членів  Європейського  Союзу,  Швейцарської 
Конфедерації  та  Князівства  Ліхтенштейн»,  від  19  липня  2005  р.  № 
1107/2005  «Про  встановлення  безвізового  режиму  для  громадян 
Японії»,  від  26  липня  2005  р.  №  1134/2005  «Про  встановлення 
безвізового режиму для громадян Канади», від 30 червня 2005 р. № 
1008/2005  «Про  встановлення  безвізового  режиму  для  громадян 
Сполучених Штатів Америки» та від 29 листопада 2005 р. № 1663/2005 
«Про  встановлення  безвізового  режиму  для  громадян  Князівства 
Андорра,  Держави-міста  Ватикан,  Республіки  Ісландія,  Князівства 
Монако,  Королівства  Норвегія  та  Республіки  Сан-Марино»,  якими 
безвізовий режим в’їзду в Україну для зазначених категорій іноземних 
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громадян встановлено на постійній основі на термін перебування, що 
не перевищує 90 днів. 

Незважаючи на скасування візового режиму для громадян більшості 
держав,  в  яких  проживають і  представники  української  діаспори,  на 
шляху  розвитку  сентиментального  туризму  в  Україні  залишається 
чимало невирішених проблем, а саме:

• складна екологічна ситуація в деяких регіонах держави; 
• нестабільна політична ситуація в Україні;
• Чорнобильський синдром;
• низький  рівень  законодавчого  забезпечення,  прогалини  в 

національному  законодавстві,  що  стосуються  розвитку 
туристичної галузі;

• відсутність  у  належному  обсязі  позитивної  інформації  про 
Україну,  що  призводить  до  її  позиціонування  латентними 
туристами як “небезпечної країни”; 

• бюрократія;
• низький рівень безпеки туристів та низький рівень послуг при їх 

високій вартості;
• довготривалі затримки на пунктах перетину кордонів;
• відсутність  належної  інфраструктури:  мала  кількість  закладів 

розміщення1 та  харчування,  які  б  відповідали  вимогам 
сучасного  закордонного  туриста,  неналежний  стан  доріг, 
відсутність  дорожніх  знаків  про  розташування  конкретних 
туристично-екскурсійних  об’єктів,  невідповідність  аеропортів 
міжнародним стандартам;

• низький рівень інформаційного забезпечення туристів.
Доцільно було б започаткувати функціонування при дипломатичних 

і консульських установах України закордоном інформаційних центрів, 
де б потенційні туристи могли отримати увесь спектр інформації про 
Україну. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Отже,  можна  зробити  висновок,  що  в  Україні  існують  численні 

перешкоди на шляху розвитку в’їзного, у тому числі і сентиментального 
туризму. Однак  потенціал України для розвитку цього виду туризму 

1 Проблема малої кількості закладів розміщення з високим рівнем надання послуг стає 
особливо актуальною в тому контексті, що останнім часом відбувається природне 
скорочення першого покоління  вихідців  з  країни,  заміна  їх  представниками другого, 
третього, четвертого поколінь,  яке веде до втрати прямих родинних зв’язків.  Як 
результат  цього  процесу  –  підвищується  попит   на  послуги  готелів  та  інших  
закладів розміщення.
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достатньо великий,  зважаючи на величину ринку споживачів  даного 
виду туристичного продукту, а також наявний природний та історико-
культурний  потенціал  України  (культурна  та  архітектурна  спадщина, 
збережені традиції та самобутнє мистецтво, розмаїття ментальностей 
та національних кухонь, давні міста з багатою історичною спадщиною, 
різнопланові природні умови та ресурси). 

Важливим  питанням  було,  є  і  залишається  проблема  державної 
підтримки та регулювання розвитку в’їзного туризму в Україні. Адже, як 
відомо,  більшість  вітчизняних  туристичних  фірм  займаються  лише 
виїзним туризмом. Доцільно було б, наприклад, скористатися досвідом 
сусідніх держав та запровадити обов’язкові нормативи обслуговування 
іноземних  туристів:  за  кожних  3-4  виїзних  туристів  фірма  повинна 
надати  послуги  одному  внутрішньому  або  ж  іноземному  туристу  в 
Україні.  Питання  побудови  ефективної  державної  політики 
стимулювання розвитку в’їзного та внутрішнього туризму в Україні,  а 
також  просування  сентиментального  туристичного  продукту  на 
міжнародний туристичний ринок можуть стати предметом подальших 
досліджень.    
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ОЛЕКСАНДР ГЛАДКИЙ1 

РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
СТРУКТУРИ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ 

АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ

Розглянуто  особливості  формування  та  розвитку  поліцентричних 
промислових  агломерацій  України  в  ринкових  умовах.  Визначено  ринкові  
механізми вдосконалення функціональної структури Донецько-Макіївської та 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинської промислових агломерацій.

OLEKSANDR GLADKIY

THE MARKET MECHANISMS OF IMPROVEMENT OF 
POLYCENTRIC INDUSTRIAL AGGLOMERATIONS 

FUNCTIONAL STRUCTURE IN UKRAINE

The  peculiarities  of  development  of  polycentric  industrial  agglomerations  in 
Ukraine  based  on  market  relations  are  disclosed.  The  market  mechanisms  of  
improvement of Donetsk-Makievka and Dnipropetrovsk-Dniprodzerzhinsk industrial  
agglomerations functional structure are defined.

Вступ. Вихідні передумови. 
Формування  поліцентричних  промислових  агломерацій  України  в 

умовах ринкової економіки визначається істотною трансформацією їх 
функціональної  структури,  розвитком  нових  організаційно-
компонентних  і  територіальних  форм  промислового  виробництва, 
скороченням  частки  сировинно-  та  енергоємних  підприємств, 
активізацією підприємницької  ініціативи  та  конкурентних  відносин.  У 
межах окремих агломерованих територій (центральних ядер, поселень 
ближньої і дальньої периферії) виникають і розвиваються промислові 
підприємства,  які  орієнтовані  в  своїй  діяльності  на  досягнення 
максимальної  економічної  ефективності  господарювання,  що 
заснована  на  специфіці  агломераційного  ефекту.  За  допомогою 
ринкових  механізмів  розвитку,  поліцентричні  промислові  агломерації 
поступово  позбуваються  застарілих,  сировинно-  та  енергоємних, 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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екологічно  шкідливих,  низько  ефективних  видів  промислової 
діяльності.  В  їх  межах  розвиваються  інноваційні,  модульні 
підприємства,  що  ефективно  використовують  переваги 
високорозвиненого  урбанізованого  соціального  середовища 
агломерації  (її  трудові  та  фінансові  ресурси,  ринкові  та  комерційні 
сили,  контактність  і  комунікативність  середовища  тощо),  зростає 
галузева  різноманітність  промисловості,  підвищуються  показники 
економічної  ефективності  та  міжнародної  орієнтованості  виробничої 
діяльності. 

Всі  ці  процеси,  за  умови  безперешкодного  розвитку 
агломераційного  ефекту  території  і  залучення  ринкових  важелів 
впливу  на  розвиток  підприємницької  ініціативи,  сприяють 
оздоровленню промислового виробництва України, його переходу на 
інноваційні, інтелектуаломісткі технології,  налагодженню виробництва 
конкурентноздатної  продукції  як  на  внутрішньому,  так  і  на 
міжнародному  рівнях.  Промислові  агломерації  поліцентричного  типу 
стають  основою  для  формування  вітчизняних  тенденцій  стійкого 
розвитку промислового виробництва, заснованих на власних ресурсах 
і  можливостях  території,  а  не  на  ресурсах  іноземних  компаній  та 
організацій, що привнесенні ззовні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями  функціональної  структури   промислових 

агломерацій  займалося  багато  вчених.  Зокрема,  заслуговують 
особливої уваги теоретичні розробки С. І. Іщука, В. І. Захарченка, О. Г. 
Топчієва,  М.  М.  Паламарчука,  І.  О.  Горленко,  Л.  Г.  Руденка,  Г.  П. 
Підгрушного, Л. М. Корецького, А. Т. Хрущова, А. Е. Пробста, Гордона 
Кларка, Мерієн Фельдмен та Мартіна Гертлера (Clark G. L., Feldman M. 
P., Gertler M. S.), Масахіти Фуджіти і Жан-Франсуа Тісса (M. Fujita, J.-F. 
Thisse) та ін. Практичні аспекти формування і розвитку промислових 
агломерацій в ринкових умовах досліджували  В. Л.  Глазирін,  М. Я. 
Ксеневич, І. В. Ладигіна, В. Н. Амітан, О. О. Лук’янченко, Ю. Д. Денісов 
та  ін.  Однак,   аналіз   ринкових  механізмів  вдосконалення 
функціональної  структури  поліцентричних  промислових  агломерацій 
України ще детально не проводився. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. 
Саме тому, об’єктом даного дослідження є промислові агломерації 

України  поліцентричного  типу,  а  предметом  –  ринкові  механізми 
вдосконалення  їх  функціональної  структури.  Метою  дослідження  є 
аналіз  основних  напрямків  оптимізації  функціональної  структури 
поліцентричних промислових агломерацій України в ринкових умовах, 
а завданнями – дослідження особливостей формування та розвитку 
Донецько-Макіївської  та  Дніпропетровсько-Дніпродзержинської 
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промислових  агломерацій  і  розробка  ринкових  механізмів 
вдосконалення їх функціональної структури. 

Виклад основного матеріалу. 
Для висвітлення основних тенденцій трансформації функціональної 

структури  поліцентричних  промислових  агломерацій  України  та 
визначення  ринкових  механізмів  її  вдосконалення,  нами  була 
розроблена  певна  схема  характеристики.  При  аналізі  напрямків 
трансформації  компонентної  структури  агломерації  будуть  розкриті 
питання  вдосконалення  її  промислової  спеціалізації  (на  базі  зміни 
показників  прибутковості),  збільшення  галузевої  різноманітності  та 
розвитку інноваційних виробництв. Висвітлення шляхів вдосконалення 
територіальної  структури  агломерацій  доцільно  розпочати  з  аналізу 
процесів  перепрофілювання  їх  окремих  територіальних  елементів 
(ядра, агломерованих поселень) та встановлення шляхів підвищення 
економічної ефективності функціонування промислового виробництва 
в  їх  межах.  Також,  доцільно  виділити  території  пріоритетного 
формування  малого  і  середнього  бізнесу,  науково-інноваційних 
(технополісів, технопарків) та ринково-комерційних функцій [2].

Донецько-Макіївська  промислова  агломерація сформувалась  в 
роки  радянської  індустріалізації  на  базі  багатих  мінерально-
сировинних ресурсів. У Донецьку розміщено ряд крупних підприємств 
важкої  індустрії:  металургійний  завод,  машинобудівні  заводи  по 
виробництву гірничо-металургійного устаткування, коксохімічний завод 
та  ін.,  в  Макіївці  –  блюмінг,  металургійні  та  коксохімічні  комбінати, 
бавовняно-прядильна  фабрика.  Агломеровані  поселення  також 
відрізняються  переважанням  важкої  промисловості,  зокрема 
виробництва машин та обладнання для гірничодобувних підприємств, 
гірничої хімії та добування і обробки енергетичних корисних копалин. 
Водночас,  в  агломерації  спостерігається  низька  концентрація 
виробництва  прогресивних  технологій,  інтелектуальних  і  творчих 
ресурсів, ринкових і підприємницьких сил. 

З огляду на зазначене вище та на ряд інших обставин, Донецько-
Макіївська  агломерація  характеризується  незначним  проявом 
агломераційного  ефекту  території.  В  її  межах  розвиток  комерційно-
спрямованих  соціально-направлених  виробництв,  орієнтованих  на 
максимальний  прибуток,  істотно  ускладнюється.  Підприємства 
агломерації  потребують  стимулювання  розвитку  ринкових  сил, 
підприємництва  та  конкуренції.  У  рамках  підприємств  гірничого  та 
металургійного профілю це можна зробити шляхом корпоратизації та 
олігополізації  виробництва,  створення  фінансово-промислових  груп, 
концернів  та  виробничих  об’єднань,  які  б  працювали  на  засадах 
прозорості,  ринковості  та  політичної  незаангажованості.  Конкурентна 
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олігополістична  модель  ефективно  працює  в  більшості 
старопромислових агломерацій Західної Європи (в районі РУР, Саар, 
Лотарингія  тощо)  [7].  Її  суть  полягає  в  економічному  обмеженні 
майнових  та  ресурсних  прав  крупних  компаній  із  метою  уникнення 
монополізації, а також у подрібненні на самостійні частини їх основних 
засобів і  передачі частини функцій разом із капітальними ресурсами 
комерційно  спрямованим  незалежним  підприємствам,  які  будуть 
взаємодіяти з центральним представництвом за допомогою механізмів 
аутсорсингу.  Розвиток  крупних  спеціалізованих  підприємств 
старопромислових  агломерацій  на  таких  засадах  має  підвищити  їх 
економічну ефективність та сприятиме більш повному використанню 
ними преваг агломераційного ефекту.

У Донецько-Макіївській агломерації потребують також реорганізації 
деякі  підприємства  легкої  та  харчової  промисловості.  Гігантські 
фабрики  радянських  часів  (бавовнопрядильна  фабрика  в  Макіївці, 
суконна  фабрика  в  Донецьку  та  ін.)  у  ринкових  умовах  майже 
неефективні.  Істотними  пільгами  та  державною  фінансовою 
підтримкою мають користуватися малі і середні виробництва легкої та 
харчової галузей, розміщені як в ядрі агломерації, так і на периферії. 

У галузі машинобудування основним завданням органів влади має 
бути  економічне  стимулювання  розвитку  інноваційних  технологій  на 
базі  модульних  виробництв.  Такими  в  ядрі  агломерації  вже  є  ВАТ 
„Корпоративні  комп’ютерні  системи”,  ВАТ  „Квазар”,  ВАТ  „Вормакс”, 
дослідно-експериментальний  завод  вибухозахисного 
електрообладнання  на  ін.  Крупні  підприємства  металоємного 
машинобудування,  які  в  сучасних   умовах  не  можуть  знайти  ринків 
збуту  продукції  і  втратили  свою  рентабельність,  вимагають 
подрібнення,  перепрофілювання  та  винесення  за  межі  центральної 
частини  агломерації.  Їх  місце  мають  зайняти  підприємства,  що 
виготовляють  передові  новітні  технології,  які  будуть 
конкурентноздатними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Недостатній  розвиток  агломераційного  ефекту  території  істотно 
знизив  показники  індексу  галузевої  різноманітності  промислового 
виробництва  Донецько-Макіївської  агломерації.  Так,  всі  периферійні 
агломеровані  поселення  Ясинуватського,  Старобешівського, 
Амвросіївського  районів  Донецької  області  отримали  найнижчі 
показники  галузевої  різноманітності  серед  інших  агломерованих 
поселень  України.  Ці  райони  потребують  істотного  стимулювання 
підприємницької діяльності, сприяння розвитку модульних виробництв 
комерційного  типу  в  галузях  легкої  і  харчової  промисловості, 
добування та обробки мінеральних ресурсів, виробництва металів та 
металовиробів,  інноваційного  машинобудування,  хімічного 
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виробництва  [1].  Саме  ці  галузі  наразі  мають  найвищий  рівень 
економічної ефективності функціонування в межах агломерації.

Місто  Донецьк  потребує  зниження  частки  крупних,  екологічно 
шкідливих  сировинно-  та  енергоємних  виробництв,  які  можуть  бути 
подрібнені  і  винесені  на  периферію  на  викладених  вище  засадах. 
Натомість,  потребує  додаткового  стимулювання  розвиток 
інноваційного машинобудування і хімії  (вже створені і  працюють ЗАТ 
Новогорлівський  машинобудівний  завод,  ЗАТ  Донмашобладнання, 
заводи  Донпласт  та  енергозавод,  ін.),  закладів  ринкової 
інфраструктури,  що  обслуговуватимуть  потреби  крупного  та  малого 
бізнесу. Активізація інноваційного виробництва в агломерації можлива 
також  за  рахунок  розвитку  цих  підприємств  в  Макіївці,  яка  володіє 
більш сприятливими умовами для розробки і  впровадження новітніх 
технологій, ніж Донецьк. Серед них - специфічні умови на ринку праці, 
порівняно низька земельна рента та наявність вільних територій для 
ведення  промислової  діяльності.  Існують  проекти  формування  в  її 
межах потужного технополісу [4]. 

У ближній периферії агломерації (а також частково і в самих ядрах) 
за  умови  державної  економічної  підтримки  можуть  ефективно 
розвиватися  малі  підприємства  легкої  і  харчової  промисловості,  які 
отримали на цих територіях високі показники економічної ефективності 
виробництва [3].  Підприємства лісопереробного напрямку ефективно 
розвиваються  в  Ясинуватському  та  Шахтарському  районах 
(переважно,  на  довізній  сировині  за  рахунок  наявності  масового 
споживача),  хімічні  виробництва  та  виробництва  гумових  і 
пластмасових  виробів  –  в  Ясинуватському  і  Мар’їнському  районах. 
Ближня  периферія  потребує  додаткового  стимулювання  розвитку 
інноваційних  галузей  машинобудування  і  хімії,  залучення 
підприємницького  капіталу  на  ринкових  умовах  господарювання, 
активізації  розвитку  закладів  ринкової  інфраструктури.  Особливо 
сприятливі передумови для цього склались в Ясинуватському районі, 
який має високий рівень комунікативності середовища і знаходиться в 
безпосередній  близькості  від  ядер  агломерування  [5].  Наразі, 
підприємства  з  виробництва  машин  та  обладнання  мають  в  його 
межах найвищі показники економічної ефективності.

Дальня  периферія  агломерації  в  цілому  має  відповідати  за 
виробництво  і  постачання  електроенергії  (Старобешівська,  Зуївська 
електростанції),  добування  та  переробку  мінеральної  сировини  (на 
вугільних  шахтах  Мар’їнського, Шахтарського,  Старобешівського 
районів  та  в  межах  „вапняного  поля”  Старобешівського, 
Амвросіївського  районів),  виробництво  будівельних  матеріалів  (м. 
Амвросіївка) тощо.
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Ряд  поселень  Донецько-Макіївської  агломерації  вирізняється 
низькими  показниками  економічної  ефективності  виробництва  через 
недостатній  розвиток  ринкових  відносин  та  агломераційного  ефекту 
території.   Це  Моспине,  Амвросіївка,  Зугрес.  Вони  потребують 
додаткового  стимулювання  ринково-підприємницької  активності, 
створення  на  їх  території  сприятливих  умов  та  пільгових  режимів 
функціонування комерційно-спрямованих виробництв [5]. 

Дніпропетровсько-Дніпродзержинська  агломерація є  однією  з 
найважливіших  баз  чорної  металургії  України.  В  Дніпропетровську 
зосереджені крупні металургійні, трубопрокатні заводи, підприємства з 
випуску  металургійного  устаткування,  верстатів,  приладів,  а  також 
шинний  завод,  підприємства  лакофарбового  виробництва,  легкої  і 
харчової  промисловості.  У  Дніпродзержинську  розвиваються  також 
чорна металургія, хімія і коксохімія, машинобудування, промисловість 
будівельних матеріалів. 

Продукція  профільних  металургійних  підприємств 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинської  агломерації  посідає  помітне 
місце  в  структурі  товарного  експорту  України,  а  самі  підприємства 
визначаються  доволі  високими  показниками  рентабельності  і 
продуктивності  праці.  Сам тому у  ближній  перспективі  розвиток цих 
виробництв  на  центральних  територіях  агломерації  залишається 
економічно  вигідним  і  перспективним.  Негативним  наслідком  їх 
функціонування  є  значне  ускладнення  екологічних  проблем 
навколишнього  середовища  та  гальмування  розвитку  науково-
технічних  інновацій.  Профільні  металургійні  і  хімічні  підприємства 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинської  агломерації  (а  також 
обслуговуючі їх машинобудівні,  металообробні,  трубопрокатні та інші 
заводи) потребують оптимізації організаційної структури, олігополізації 
та корпоратизації виробничої діяльності на тих засадах, що і у випадку 
Донецько-Макіївської агломерації. Частина підприємств з виробництва 
металів та готових металовиробів, а також з обслуговування основного 
виробництва повинна розвиватись в якості самостійних організацій та 
взаємодіяти  з  крупними  компаніями  на  основі  ринкових  механізмів 
функціонування. Це дасть поштовх до активізації конкуренції, ринкових 
і  підприємницьких  сил  в  агломерації  та  зростання  рівня 
агломераційного ефекту території. 

У  віддаленій  перспективі  металургійна  спеціалізація 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинської  агломерації  має  поступово 
заміщатись виробництвом інноваційних технологій у галузі металургії, 
машинобудування,  хімії  і  коксохімії.  Поштовхом  для  цього  стане 
зростання показників земельної ренти, цін на землю та інші сировинні 
ресурси в ядрах агломерації, а також зміни на ринку робочої сили, що 
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призведуть  до  поступового  подрібнення  та  винесення  крупних 
металургійних і хімічних виробництв за  межі ядер агломерування. Цей 
шлях  наразі  активно  проходять  старопромислові  агломерації  країн 
Західної Європи [6]. 

Пріоритетний  розвиток  також  має  бути  наданий  підприємствам з 
виробництва  продуктів  харчування,  товарів  легкої  промисловості, 
будівельних  матеріалів  та  непродовольчих  товарів  народного 
споживання.  Розвиток  цих  виробництв  на  комерційній  основі  з 
урахуванням  переваг  агломераційного  ефекту  території  буде  мати 
значні  перспективи  та  характеризуватиметься  підвищеним  рівнем 
економічної  ефективності.  Це особливо важливо для агломерованих 
поселень Солонянського,  Криничанського  та  Петриківського  районів, 
які  визначаються  низьким  рівнем  галузевої  різноманітності 
промислового  виробництва.  Формування  на  їх  території  модульних 
підприємств,  активізація  малого  і  середнього  бізнесу  зможуть 
нівелювати ці диспропорції.

Міста  Дніпропетровськ  і  Дніпродзержинськ  потребують  активізації 
інноваційних  видів  промислової  діяльності,  розвитку  новітніх 
технологій  як  в  профільних  галузях,  так  і  на  підприємствах  хімії  і 
особливо  машинобудування,  що  зможуть  використовувати  дешеву 
продукцію  металургійної  галузі  (особливо,  в  галузі  виробництва 
верстатів,  комплектуючих до промислового  обладнання,  обладнання 
для легкої, харчової, хімічної промисловості, підприємств АПК, сфери 
послуг,  автосервісу  та  ін.).  Ці  міста  володіють  необхідними 
кваліфікованими трудовими ресурсами, а також відповідною науковою 
і  освітньою базою.  Потребує  покращення  рівень  розвитку   ринкової 
інфраструктури  міст-ядер  агломерації,  а  також  інженерне 
облаштування території, зокрема транспортні комунікації через Дніпро 
та ін. 

У  поселеннях  ближньої  периферії  (Новомосковськ,  Підгородне, 
Петриківка) доцільно стимулювати розвиток тих галузей виробництва 
які б доповнювали основні галузі спеціалізації, а також  забезпечували 
населення  агломерації  товарами  народного  споживання.  Так,  в 
Підгородному  і  Петриківці  ефективно  розвиваються  підприємства  з 
виробництва  продуктів  харчування,  легкої  промисловості  та 
машинобудування (особливо відомою є комерційно-виробнича фірма 
„Дніпроприлад”),  в  Новомосковську  –  підприємства  металургійного 
комплексу та пов’язаного з ним інноваційного машинобудування, хімії і 
коксохімії  (Новомосковський  механічний  завод,  завод пластмасового 
обладнання „Акація”, завод з виробництва технологічного обладнання 
для верстатів „Пролісок”). Пільгові умови функціонування мають бути 
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створені  для  інноваційних  виробництв  точного  машинобудування, 
приладобудування, хімічного комплексу. 

Дальня  периферія  (Верхньодніпровськ,  Синельникове,  Кринички, 
Солоне)  визначається  пріоритетністю  розвитку  підприємств  з 
виробництва  продуктів  харчування  (Солоне,  Кринички),  будівельних 
матеріалів  (Кринички),  машинобудівної  (електроніка,  електротехніка, 
верстати,  обладнання  для  поліграфічної  промисловості)  та  хімічної 
продукції (Верхньодніпровськ). Потребують додаткового стимулювання 
соціально-орієнтовані галузі виробництва. 

Серед агломерованих поселень Дніпропетровсько-Дніпродзержин-
ської агломерації особливо низькі показники економічної ефективності 
промислового  виробництва  склались  у  Синельниковому  та  у 
Петриківці.  Активізація  підприємницької  функції  та  створення  в  них 
пільгових умов для розвитку високорентабельних виробництв є одним 
з  пріоритетних  завдань  оптимізації  функціональної  структури 
агломерації.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Таким чином, у поліцентричних промислових агломераціях України 

протікають  складні  процеси  ринкових  трансформацій  галузевої  і 
територіальної  структури.  Вони  полягають  у  скороченні  частки 
виробництва  низькоінноваційних,  сировинно-  та  енергоємних 
підприємств  радянських  часів  та  у  формуванні  модульних  гнучких, 
інноваційних  видів  діяльності,  орієнтованих  на  отримання 
максимального  комерційного  прибутку.  У  територіальній  структурі 
промислових  агломерацій  поліцентричного  типу  все  більше 
проявляються  процеси  деіндустріалізації  ядер  агломерування, 
концентрації  високоприбуткових  ринково-орієнтованих  промислових 
підприємств  в  межах  приядерної  зони  та  ефективний  розвиток 
сировинно-  і  енергоємних  видів  промислової  діяльності  в  межах 
дальньої  периферії.  Подальші  розвідки  особливостей  сучасних 
трансформацій  функціональної  структури  поліцентричних 
промислових  агломерацій  України  мають  значні  перспективи  свого 
проведення  з  огляду  на  необхідність  розробки  і  вдосконалення 
ринкових  механізмів  оптимізації  агломераційних  утворень  нашої 
держави.
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ДМИТРО КАДНІЧАНСЬКИЙ1

МУЗЕЇ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ ЯК ОБ’ЄКТИ 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Розглядаються  питання  збереження  дерев’яної  архітектури  України. 
Для  кращого  її  збереження  створюються  музеї  просто неба  –  скансени. 
Описуються  скансени  України.  Розглядаються  проблеми,  пов’язані  з  
використанням музеїв просто неба в туризмі.

DMYTRO KADNICHANSKY

THE MUSEUMS UNDER OPENED AIR OF UKRAINE 
AS OBJECTS OF TOURISM 

The problems of preservation of wooden architecture of Ukraine are discussed. 
The  museums  under  opened  air  are  organized  for  beffer  preservation  of  the  
wooden architecture. The Ukrainian Museums under opened air are described and 
their use for tourism purposes is analized.

Постановка проблеми. 
Склалося  так,  що  більшість  території,  яку  віддавна  заселяли 

українці,  була  вкрита  лісами.  Тому і  більшість  споруд  –  оборонних, 
житлових та сакральних – вони споруджували з дерева. З давніх часів 
центральною  спорудою  будь-якого  українського  населеного  пункту 
була церква. Тому їх українці зводили з особливою турботою. Ці храми 
є  надбанням української  та  всесвітньої  культури,  цінними  об’єктами 
краєзнавчого  та  релігійного  туризму.  Не  менш  цінними  є  й  інші 
збережені  традиційні  споруди  –  хати,  стайні,  комори,  клуні,  млини, 
вітряки, кузні, шпихліри, тартаки, корчми та б. ін. 

На жаль, багато шедеврів дерев’яного зодчества не збереглося до 
сьогодні,  оскільки  були  знищені  невблаганністю  часу  та  злочинним 
втручанням  людських  рук.  Чимало  будівель  сплюндровано  у  роки 
радянської влади. Проте нищилися вони і в роки Незалежної України й 
продовжують нищитися зараз. Багато церков, особливо на початку 90-
их рр. ХХ ст., обмуровано і розібрано. Чимало храмів стали жертвами 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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вогню. Найгірше є те, що в більшості випадків причиною пожежі був 
навмисний підпал з метою збудувати на згарищі старенької церковці 
новий великий мурований храм. Уже втрачено багато цінних зразків 
української дерев’яної сакральної архітектури. Наприклад, на території 
України  збереглося лише дві  автентичні  церкви лемківського типу – 
обидві у скансенах – київському та ужгородському. Ще гірша ситуація зі 
спорудами  інших  типів.  Якщо  дерев’яні  церкви  зараз  активно 
використовуються  громадами,  то  старі  житлові,  господарські  та 
виробничі споруди вже не використовуються, а відповідно й нищаться. 

Тому вже давно  виникла  нагальна  потреба  у  збереженні  перлин 
дерев’яного  будівництва  України.  На  даний  час  існує  два  варіанти 
збереження дерев’яних споруд. Перший, це збереження in sito, тобто 
на  місці  спорудження.  Проте  це  не  найкращий  спосіб.  Наприклад, 
випадки  збереження  церковними  громадами  церков  у  первісному 
вигляді  є  поодинокими.  Натомість,  особливо  у  Західній  Україні, 
шалених обертів набирає так звана “бляшано-пластикова чума”, тобто 
шалювання  зовнішніх  стін  та  верхів  храмів  бляхою,  пластиковою 
ваґонкою  чи  іншими  не  характерними  матеріалами.  Церкви, 
“відреставровані”  таким чином,  втрачають свій  автентичний вигляд і 
привабливість.  З  технічної  сторони,  бляха  на  стінах  храму  сприяє 
гниттю дерева через зволоження конденсатом на внутрішньому боці 
бляхи, це саме відбувається і з пластиковою вагонкою. Ці процеси в 
найближчому  майбутньому  призведуть  до  цілковитого  руйнування 
храмів.  Ми  можемо  втратити  цінні  зразки  дерев’яної  сакральної 
архітектури,  які  залишили  нам  у  спадок  наші  предки,  і  які  ми 
зобов’язані зберегти для наших нащадків.

Другий  спосіб  полягає  у  перенесенні  цінних  зразків  дерев’яної 
архітектури до музеїв народної архітектури та побуту (скансенів),  де 
вони відтворюються у первісному вигляді і перебувають під постійним 
наглядом реставраторів.  

Така практика широко застосовувалася в Україні  у 70-80-их роках 
ХХ  ст.,  коли  в  нашій  державі  було  сформовано  більшість  існуючих 
музеїв просто неба. 

Вивченість питання. 
Про українські  скансени  є  чимало  публікацій.  Зокрема  музеям 

просто неба України присвячені праці наступних дослідників: Я. Байрак 
[1], О. Бойко [2], В. Вечерського [3], З. Гудченка [4], А. Данилюка [5-8], І. 
Красовського [6, 11], Л. Прибєги [15], Г. Скрипника [17], В. Слободяна 
[18,19],  В.  Шмельова  [20].  В  даній  статті  спробуємо  описати  музеї 
просто  неба  України,  висвітлити  проблеми,  пов’язані  з  їх 
використанням в туризмі.

Виклад основного матеріалу. 
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Скансен́  (швед  .   Skansen)  –  перший  у  світі  етнографічний  музей, 
архітектурно-етнографічний  комплекс  з  міні-музеями  в  окремих 
будівлях, розміщений на острові Юргорден в Стокгольмі. Заснований 
Артуром Газеліусом 11 жовтня 1891  р.  Слово  скансен походить  від 
назви  місцевості,  де  його  створено.  Згодом  цим  терміном  почали 
називати будь-які етнографічні музеї просто неба [30].

Перші експозиції з демонструванням народної архітектури в Україні 
пов’язані з організацією етнографічних виставок, на яких показувалися 
окремі  будівлі.  Перша  етнографічна  виставка  на  території  України 
відбулася у липні 1887 р. в Тернополі [7]. Серед експонатів Львівської 
крайової  виставки  у  1894  р.  була  гуцульська  церква,  яку  спорудив 
майстер з Яворова Лесь Копчук. Після чотирьох місяців експонування 
храм придбала громада с.  Красів  Миколаївського  району  Львівської 
області. Там вона є і донині [7].

Думки про створення скансенів в  Україні  виникали неодноразово. 
На початку ХХ ст. академік Микола Біляшівський домагався дозволу на 
створення парку-музею поблизу теперішнього музею образотворчого 
мистецтва (вул. М. Грушевського) у Києві. Царський уряд не дозволив 
реалізувати цей проект [7].

Про  створення  чернівецького  скансена  йшла  мова  у  1906  р.  на 
засіданні  наукового  товариства  у  Зальцбурзі.  Проте  автор  цього 
задуму історик Раймонд Кайдль не отримав дозволу від влади [10].

Першою  церквою,  яку  перемістили  з  метою  збереження,  був 
лемківський храм Св. арх. Михайла з с. Шелестове. Церкву перевезли 
1927  р.  до  Мукачевого,  згодом  вона  потрапила  до  Закарпатського 
музею просто неба в Ужгороді [7].

Створити  скансен  прагнули  і  у  Львові.  У  1930  р.  стараннями 
директора  Національного  музею  у  Львові  Іларіона  Свєнціцького, 
мистецтвознавця Михайла Драган та митрополита Андрія Шептицького 
до  Львова  перенесли  шедевр  бойківської  сакральної  архітектури 
церкву Св. Миколи (1795) з с. Кривка на Турківщині. Проте повноцінний 
музей просто неба так і не вдалося створити [20].

Перший  скансен  на  території  України  засновано  1964  р.  у  м. 
Переяслав-Хмельницький  на  Київщині  [4].  Незабаром постали  музеї 
просто неба в Ужгороді (1965), у Львові (1966), Києві (1969), Чернівцях 
(1977).

На даний час в Україні існує дванадять великих скансенів:
1. Державний музей народної архітектури та побуту України НАНУ (м. 

Київ). 
2. Львівський музей народної архітектури та побуту. 
3. Переяслав-Хмельницький музей народної архітектури та побуту. 
4. Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород). 
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5. Музей  народної  архітектури  та  побуту  Прикарпаття  (с.  Крилос, 
Галицького р-ну Івано-Франківської обл.). 

6. Чернівецький обласний державний музей народної архітектури та 
побуту. 

7. Музей  історії  сільського  господарства  Волині  (с.  Рокині  поблизу 
Луцька Волинської обл.). 

8. Музей  народної  архітектури,  побуту  та  дитячої  творчості  (с. 
Перелесне Слов’янського р-ну Донецької обл.). 

9. Етнографічно-туристичний комплекс “Козацький хутір” (с. Стецівка 
Чигиринського р-ну Черкаської обл.). 

10. Музей архітектури і побуту “Старе село” (с. Колочава Міжгірського 
р-ну Закарпатської обл.). 

11.Етнографічний  музей  “Українська  Слобода”  (с.  Писарівка 
Золочівського р-ну Харківської обл.). 

12. Музей  народної  архітектури  і  побуту  Державного  історико-
культурного  заповідника  “Посулля”  (с.  Пустовійтівка Роменського 
р-ну Сумської обл.). 

Серед  них  один  національний  –  у  Києві,  два  регіональних  – 
Львівський  та  Переяслав-Хмельницький  музеї,  решта  дев’ять  – 
обласні.

На території Національного природного парку “Гуцульщина” (Івано-
Франківська обл.) реалізовується проект створення музею гуцульської 
культури  просто  неба.  Скансен  планується  створити  на  околиці 
Косова.  До музею перевезуть  дерев’яну  церкву з  Космача та кілька 
стародавніх гуцульських хат [16].

Оригінальний  скансен-монастир  створюють  у  с.  Угорники 
Коломийського  р-ну  Івано-Франківської  обл.  До  діючого  Спасо-
Преображенського православного монастиря перевезеко дві деревяні 
церкви  –  з  Тюдова  Косівського  р-ну  та  Деляви  Тлумацького  р-ну. 
Генеральний  план  цього  монастиря-музею  передбачає  комплекс  із 
дванадцяти церков-пам’яток.

Зусиллями археологів Інституту археології НАН України і членами 
товариства "Коло-Ра" реалізовується проект з відкриття на околиці м. 
Ржищева Київської обл. на високому правому березі Дніпра скансену – 
міста-музею трипільців Аррати-Оріяни на базі історичних реконструкцій 
реальних одно-, двоповерхових будинків IV тис. до н. е. з традиційною 
ужитковою і сакральною керамікою, печами [16].

Окрім вищеназваних є  ще багато  локальних музеїв.  Це  маленькі 
заклади з однієї або кількох садиб чи інших будівель. 

В  Україні  також  створені  та  створюються  архітектурні  комплекси 
скансенівського  типу.  Проте  в  них  всі  будівлі  не  є  автентичними,  а 
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лише збудовані за зразками давніх споруд. Тому, на нашу думку, їх не 
можна вважати класичними скансенами, адже скансен – музей просто 
неба – це музейний заклад, покликаний зберігати оригінальні пам’ятки 
архітектури. Вважаємо, що такі об’єкти слід називати не музеями, а, 
наприклад, культурно-освітніми комплексами. 

На даний час в Україні створено три таких комплекси: Культурно-
освітній  комплекс  “Мамаєва  Слобода”  (м.  Київ,  2003),  Історико-
культурний  комплекс  “Запорозька  Січ”  на  території  Національного 
заповідника  “Хортиця”  (м.  Запоріжжя,  2004),  “скансен”  “Гелон”  (с. 
Більське  Котолевського  р-ну  Полтавської  обл.,  2006).  У  всіх  трьох 
комплексах  споруджено  дерев’яні  церкви  Покрови  Пресвятої 
Богородиці.

У  с.  Антонівці  Шумського  р-ну  Тернопільської  обл.  2007  р. 
розпочато створення музею просто неба “Табір УПА “Волинь-Південь”. 
У  цьому  селі  в  рамках  проекту  спорудження  цього  комплексу 
планується  відбудувати  пам’ятку  дерев’яної  архітектури  XVIII  ст.  – 
церкву Різдва Пресвятої Богородиці, знищену у 1979 р. [29].

На сьогодні в музеях просто неба зберігається понад 600 пам’яток 
народного будівництва. 

Державний музей народної архітектури та побуту України НАНУ (c. 
Пирогів, Київської обл.). Формування музею розпочато у лютому 1969 
р.  Велику  роль  у  цьому  відіграло  Українське  товариство  охорони 
пам’яток історії і культури. Він є найбільшим у світі за площею (150 га) 
та  кількістю  споруд  –  понад  300  шедеврів  народної  дерев’яної 
архітектури XVI – початку ХХ ст. Музей розташований на відстані 500 м 
від міської об’їзної автомагістралі в лісопарковій зоні Києва. На півночі 
межує  з  Голосіївським  лісом,  на  півдні  –  з  житловою забудовою  с. 
Пирогово.  У музеї  зібрано понад 300 унікальних пам’яток  народного 
будівництва XVI-XX ст. Окрім цього у фондах зберігається понад 70 
тисяч  пам’яток  декоративно-ужиткового  мистецтва,  знарядь  праці, 
предметів побуту та ін. [12].

Територія характеризується наявністю глибоких вибалок, пагорбів, 
ярів,  ставків,  гаїв.  Прийнята  планувальна  структура  визначається 
архітектурно-етнографічним районуванням. Територію музею поділено 
на  ряд  етнографічних  зон,  зокрема,  “Середня  Наддніпрянщина”, 
“Полтавщина  і  Слобожанщина”,  “Полісся”,  “Поділля”,  “Карпати”, 
“Південь  України”.  Експонати  згруповані  у  садиби  [4].  В  музеї 
експонується п’ять церков з різних регіонів України, зокрема, Покрови 
Пресвятої  Богородиці  (1792)  з  с.  Канора  Закарпатської  обл.,  Св. 
Параскеви  П’ятниці  (1742)  з  с.  Зарубинці  Звенигородського  р. 
Черкаської обл., Св. арх. Михайла (1600) з с. Дорогинка Фастівського р. 
Київської  обл.,  Воскресення  Господнього  (1784)  з  с.  Кисоричі 
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Рокитнівського р-ну Рівненської  обл.,  Св.  Миколи (1817) з с.  Зелена 
Тернопільської обл. Шосту церкву – Преображення Господнього (1662) 
галицького типу з с. Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл. – 
так і не встигли спорудити на новому місці – під час пожежі в музеї в 
сер. 80-их рр. ХХ ст. згоріла частина матеріалів храму, які зберігалися 
в одній з хатин в розібраному вигляді. Збережена частина матеріалів 
та детальні креслення дозволяють відновити церкву. Проте музей не 
має ні будівельних, ні матеріальних ресурсів для її відновлення.

На території музею є також каплиця з с. Клесів Сарненського р-ну 
Рівненської обл. Нині всі музейні храми, окрім церкви з с. Кисоричі, є 
діючими і в них правиться Служба Божа.

Окрім  церков  окрасою  музею  є  колекція  вітряків  (18)  з  різних 
регіонів  України.  Експонуються  також  дерев’яні  хати  (55),  муровані 
будинки ХХ ст. (25), гражди (2), хліви (10), комори (30), клуні (9), стайні 
(3), водяні млини (5), кузні (3), шпихліри (2), повітки, курники, погреби, 
криниці та ін.

Музей  народної  архітектури  та  побуту  України  –  це  потужний 
науково-методичний центр. Проте разом із дослідницькою роботою тут 
проводиться  і  туристична  діяльність,  зокрема  екскурсії.  Для  послуг 
відвідувачів діють корчма, кулішна та шинок, у яких пропонують смачні 
страви  української  кухні.  Також  продають  різноманітні  сувеніри  та 
путівники.

Київський  скансен  відзначається  тим,  що  на  його  території 
організовуються  різноманітні  свята,  особливо  релігійні  –  Різдво, 
Водохреща, Масниця, Великдень, Зелена неділя, Івана Купала та ін., а 
також  ярмарки,  на  яких  народні  майстри  демонструють  вироби 
традиційних  промислів  і  ремесел.  Традиційним  стало  проведення 
щорічної  виставки-ярмарку  "Українське  село  запрошує",  яку 
організовує  громадська  неприбуткова  організаця  "Спілка  сприяння 
розвитку  сільського  зеленого  туризму  в  Україні".  Все  це  сприяє 
розвитку туризму.

Львівський музей народної архітектури та побуту (Шевченківський 
гай)  засновано  1966  р.  як  відділ  народного  будівництва  при  Музеї 
етнографії та художнього промислу.  У 1971 р. його реорганізовано у 
“Музей  народної  архітектури  та  побуту у  Львові”.  Нині  експозиція 
просто неба займає площу 50 га,  на якій встановлено сто двадцять 
чотири пам’ятки народної  архітектури,  об’єднані  в  п’ятдесять чотири 
садиби, в тому числі, шість церков, чотири дзвіниці та одну каплицю. 
Згідно  перспективного  плану  експозиція  розміщується  за 
етнографічним принципом зонами вздовж хвилястого шляху за такою 
послідовністю:  Бойківщина,  Лемківщина,  Гуцульщина,  Буковина  з 
Покуттям, Поділля, Волинь, Полісся, Львівщина [4, 6].
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У музеї  представлені  зразки більшості  типів  церковної дерев’яної 
архітектури Західної України, зокрема, церкви Св. Миколи (1795) з с. 
Кривка  Турківського  р-ну,  Св.  арх.  Михайла  (1863)  з  с.  Тисовець 
Сколівського р-ну і Св. Параскеви (1822) з с. Стоянів Радехівського р-
ну  Львівської  обл.,  церква  Св.  Трійці  (1774)  з  м.  Чернівці,  церква 
Успення  Пресвятої  Богородиці  (1773)  з  с.  Соколів  Бучацького  р-ну 
Тернопільської  обл.,  церква  Св.  Володимира  і  Ольги  (1992), 
споруджена  за  зразком  лемківської  церкви  1831  р.  в  с.  Котань 
Кроснянського воєводства (Польща) [8].

У Львівському скансені будівлі відтворені в тих ансамблях, до яких 
вони належали. Тому у музеї створено ряд мікросіл, які представляють 
згадані  вище  історико-етнографічні  області.  У  житлових, 
господарських  і  виробничих  спорудах  експонуються  предмети 
домашнього  вжитку,  одяг,  знаряддя  сільського  господарства, 
транспортні  засоби.  Серед архітектурних експонтів  зустрічаємо хати 
різних типів, гуцульську ґражду, комори, хліви, стодоли, клуні, шпихлір, 
водяний  млин,  вітряк,  олійню,  кузню,  сукновальню  та  ін.  Проте 
розбудова музею триває – у секторах “Львівщина”, “Поділля”, “Полісся” 
та “Волинь”. З Полісся, наприклад, перевезено “підварок” (замкнутий 
двір), клуню, стебку, кліть, три вітряки та однокамерну хату [7].

У музеї відпочивають мешканці Львова, приїжджають на екскурсії 
туристи, проводяться різноманітні свята та фестивалі, зокрема, День 
міста, Свято Матері, фестивалі “Співоче Поле” і “Казка у гаю”, заходи 
присвячені  релігійним святам – Спалах Різдвяної  Звізди,  Великодня 
Гаївка,  Зелені  свята.  Налагоджений  продаж  буклетів,  листівок, 
сувенірів.  Негативним,  на  нашу  думку,  є  відсутність  традиційних 
закладів харчування, які були б корисними як для туристів, так і для 
музею, адже приносили б додатковий дохід.

Переяслав-Хмельницький  музей  народної  архітектури  та  побуту. 
1964  р.  в  м.  Переяслав-Хмельницький на  Татарській  горі  закладено 
парк,  присвячений 150-річчю від  дня народження Тараса  Шевченка. 
Тоді ж виник задум створити музей просто неба, який розташували на 
відстані  одного  кілометра  від  центру  міста  на  мальовничому плато, 
оточеному  з  трьох  боків  долиною  рік  Трубіж  та  Попівка.  Початок 
формування експозиції музею припав на 1965-1966 рр. Зараз колекція 
скансену  нараховує  сто  сорок  споруд  XVII  –  початку  XX  ст.  Музей 
входить до складу Національного історико-етнографічного заповідника 
“Переяслав” [4].

Різноманітний  експозиційний  матеріал  згруповано  за  змістом  у 
чотири відділи: “археологічний”, “сільські промисли”, “колекція вітряків”, 
“Наддніпрянське  село”.  Відділам  відповідають  певні  ділянки  музею, 
лише вітряки розкидані чотирма групами  по всій території. У скансені 
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представлено п’ять церков наддніпрянського типу,  зокрема, Покрови 
Пресвятої Богородиці (1606) з с. Острійки,  Трьох Святих (1651) з с. 
Піщики, Св. Юрія (1767) з с. Андруші, Покрови Пресвятої Богородиці 
(1775)  з  с.  Сухий  Яр  (18  ст.),  Св.  Параскеви   (1833)  з  с.  В’юнище. 
Жоден з храмів скансена не є діючим.

Композиційний акцент музейної експозиції – ярмарковий майдан з 
крамницями та сільською управою, відкритий у бік  ставка,  над яким 
розташований  панський  маєток.  Від  майдану  розходяться  основні 
вулиці, довкола яких безсистемно  розміщені селянські садиби різних 
соціальних верств населення (селянина-бідняка,  середняка,  куркуля, 
гончара,  чинбаря,  олійника,  теслі,  ткача,  гребінника,  бондаря, 
мірошника)  [7].  Окрім  житлових також  експонуються  господарські  та 
виробничі споруд – хліви, стайні, клуні, повітки, кузня, вітряки (14), два 
водяні млини, корчма, сільська школа, лісовий кордон та ін. Більшість 
будівель  є  автентичними,  проте  присутні  й  реконструкції,  зокрема, 
жертовник  і  майданчик  трипільської  культури,  житло  періоду 
черняхівської  культури,  житло  часів  Київської  Русі,  козацький постій 
XVII  ст.  [4].  Серед  цікавих  експонатів  археологічного  відділу  є 
Добраничівська  стоянка  пізнього  неоліту  та  ранньополовецьке 
святилище ХІІ–ХІІІ ст. 

Особливістю  Переяслав–Хмельницького  скансену  є  окремі  музеї, 
розміщені  у  спорудах  –  Історії  Української  православної  церкви, 
Рушника, Космонавтики, Хліба та ін.

У музеї ведеться екскурсійна діяльність, а також продаж сувенірів.
Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород). 

Скансен в Ужгороді функціонує з 1970 р. Він розташований у центрі 
міста  на  схилі  Замкової  гори  біля  підніжжя  бастіонів  замку. 
Експозиційна  площа (3,5  га)  обмежується  оборонною лінією  замку  і 
стрімкими схилами гори.  Серед фруктових  і  декоративних дерев та 
кущів є два десятки взірців народної архітектури різних етнічних груп 
населення Закарпаття [4].

На  території  музею  знаходиться  лише  одна  церква  –  Св.  арх. 
Михайла лемківського типу (1777) з с. Шелестів. 1927 р. її перенесли 
до Мукачевого, а у  1976 р. храм потрапив до Ужгородського скансену.

Окрім церкви в музеї є дванадцять хат,  ґражда, корчма, водяний 
млин,  сукновальня,  кузня  та  ін.  Експозиція  також  містить  велике 
зібрання  творів  традиційного  народного  мистецтва  –  гончарства, 
ковальства, ткацтва, вишивки, лозоплетіння, різьблення по дереву [1, 
3].

Чернівецький обласний державний музей народної архітектури та 
побуту. Створений у 1977 р., а першу чергу експозиції відкрили 1986 р. 
Розташований  на  північно-східній  околиці  Чернівців,  музей  є 
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архітектурно-ландшафтним  комплексом,  складеним  із  пам’яток 
народного  будівництва  кінця  ХVІІІ  –  першої  половини  ХХ  ст.,  що 
включає  близько  тридцяти  п’яти  будівель,  перевезених  з  рівнинної 
частини  області  і  відтворених  у  первісному  вигляді  з  відповідним 
природним  оточенням,  серед  яких  типові  й  оригінальні  житлові, 
господарські, виробничі, громадські та культові споруди.

Унікальною  архітектурною  пам’яткою  є  дерев’яна  церква  Св. 
Миколи  (1810)  з  с.  Драчинці  Кіцманського  р-ну,  один  із  храмів 
буковинського (хатнього) типу, найбільш розповсюджених на Буковині 
у ХVІ – на початку ХІХ ст. Поряд з церквою встановлена дзвіниця 1786 
р. з с. Берегомет Кіцманського р-ну [7].

Особлива гордість  музею – три вітряки буковинського типу 20-их 
років ХХ ст. з Хотинського та Новоселицького районів. 

Експозиція  музею  представляє  чотири  селянські  садиби  різних 
соціальних  прошарків  населення  Прут-Дністерського  міжріччя, 
сформовані  у  ансамблі  з  житлових  і  господарських  будівель  (хати, 
комори,  стодоли,  кошниці,  лозниці,  стайні,  карники,  курники)  та  ряд 
окремих споруд – кузню, корчму, сільську управу (примарію) та ін. В 
інтер'єрах  будівель  експонуються  предмети  традиційно-побутової 
культури  –  речі  побуту,  знаряддя  праці,  традиційний  одяг,  вироби 
народного мистецтва, предмети культу, книги, документи, фотографії. 
[27].

У майбутньому в музеї планується відтворити дві інші етнографічні 
зони Буковини – "Прикарпаття" і "Гуцульщину", які представлятимуть 
народну архітектуру і побут населення передгірської та гірської частин 
області, а також археологічний комплекс [27].

У музеї надаються послуги екскурсоводів, можна придбати буклети, 
листівки, сувеніри. Також на території музею проводяться різноманітні 
свята, фестивалі, ”родинні дні”.

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття (с. Крилос Івано-
Франківської  обл.).  Музей  просто  неба,  який  створено  1979  р.,  є 
структурним  підрозділом  Національного  заповідника  “Давній  Галич”. 
Він  знаходиться  на  території  давнього  городища,  на  першій  лінії 
оборонних валів, навпроти урочища Прокаліїв  сад. Музей знайомить 
відвідувачів з архітектурою і побутом жителів Прикарпаття кін. ХVІІ – 
поч. ХХ ст. На площі 4,5 га нині завершується будівництво “мікросіл” 
чотирьох  етнографічних  районів  Прикарпаття:  Покуття,  Гуцульщини, 
Бойківщини  та  Опілля.  Нині  в  музеї  встановлено  одинадцять 
архітектурних  пам’яток,  що  представляють  різні  типи  житлового  та 
господарського  будівництва:  дві  садиби  –  одна  з  хатою,  кошницею, 
оборігом, криницею-журавлем,  друга – з хатою та стодолою, а також 
дві хати (бойківську і гуцульську), дві гуцульські ґражди, олійню, кузню 
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[24]. 
У регіоні “Опілля” знаходиться дерев’яна церква початку ХХ ст. з с. 

Поплавники Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
В  експозиції  музею  є  велика  колекція  колекція  посуду  (тарілки, 

горнята, глечики, горшки), народних тканин, одягу, опільської вишивки 
(жіночі й чоловічі сорочки, обруси, простирадла, народний одяг).

Найближчим  часом  на  території  музею  планується  будівництво 
водяного млина, гуцульської церкви, фулюшні, заїжджого двору, в'їзної 
вежі [24].

Музей  історії  сільського  господарства  Волині  (с.  Рокині  поблизу 
Луцька Волинської обл.). Музей заснований у 1980 р. У кінці 80-их рр. 
ХХ  ст.  директор  музею  Олександр  Середюк  вирішив  створити  на 
території  дендропарку,  що  знаходився  біля  приміщення  музею, 
скансен.  За  1989-91  роки  вдалося  перевезти  і  встановити  близько 
дванадцяти  старих  архітектурних  споруд:  вітряний  млин,  кілька  хат, 
садибу, клуню, кузню та ін [21]. 

Нині  музей  має  вигляд  вулички  невеликого  волинського  села.  Є 
декілька типових волинських садиб, навколо яких створені селянські 
двори з клунями, хлівами, криницями й тинами.

На території  музею зведена дерев’яна  капличка,  за  кресленнями 
каплиці  в  селі  Жадень  (Рівненська  обл.).  Освячена  на  честь 
Вознесення Господнього.

У найближчому майбутньому планується перевезти до музею довгу 
хату, критий двір, ґуральню, шинок й гончарну майстерню.

Музей просто неба у с. Рокині є унікальним на теренах України – це 
єдиний  “живий” скансен. На відміну від аналогічних українських музеїв 
просто неба тут є постійні працівники, котрі ночують у хатах, топлять 
піч, печуть хліб,  доглядають худобу,  обробляють посіви, косять сіно, 
пригощають  гостей  стравами  української  кухні  (червоний  борщ  з 
пампушками,  деруни,  узвар,  вареники  та  козацький  куліш).  Кожен 
охочий відвідувач  музею може взяти сільськогосподарське знаряддя 
праці в руки і попрацювати ним. Увесь музей – практично самоокупне 
господарство  із  замкнутим  господарським  циклом.  На  базі  музею 
проводять  різноманітні  свята,  ярмарки,  конференції.  Діє  Молодіжна 
організація “Школа козацького гарту” [28].

Музей  народної  архітектури,  побуту  та  дитячої  творчості  (с. 
Перелесне  Слов’янського  р-ну  Донецької  обл.).  Створення  музею 
розпочалося у 1983 р. з ініціативи краєзнавця Олександра Шевченка. 
Разом  з  групою  ентузіастів  та  учнями  він  здійснював  етнографічні 
експедиції, під час яких були виявлені пам'ятки народної архітектури та 
зібрані предмети матеріальної культури. У 1992 р. музей у Прелесному 
одержав  статус  державного  і  став  філією  Донецького  обласного 
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художнього музею [29]. 
Музейний комплекс складається з сільского подвір’я ХІХ ст. – хати, 

вітряка, комори, кузні, колодязя, вуликів. На території скансену є зал зі 
зразками  народної  творчості  Слобожанщини  та  музей  дитячої 
творчості.  В експозиції  музею присутні  зразки народної  творчості  та 
побуту  населення  Слобідської  України:  вишивки,  народні  картини, 
одяг, меблі, музичні інструменти, вироби гончарів, різьбярів, знаряддя 
праці, металеві ковані вироби [29]. 

Етнографічно-туристичний комплекс “Козацький хутір” (с. Стецівка 
Чигиринського р-ну Черкаської обл.). Комплекс створюється в рамках 
Національного  історико-культурного  заповідника  "Чигирин". 
Планується встановити дванадцять споруд.

Територія  скансену  знаходиться  за  селом  в  оточенні  ярів  і 
мальовничих пагорбів. До складу "Козацького хутора" входить Музей 
млинарства – перший в Україні. В ньому вже є три вітряки. Планується 
встановити ще одинадцять.

Нині на козацькому хуторі вже стоїть церква Св. Миколи (XVIII ст.). 
Вона належить до яскравих зразків народної архітектури Придніпров’я 
з  елементами класицизму.  Свого  часу  архітектори примітили її  в  с. 
Драбівці  Золотоніського  району  Черкаської  обл.  Церква  вже  почала 
розвалюватися. Тож її частково реставрували, відновили й перенесли 
до музею [14].

Окрім церкви на території скансена вже збудовано хату старости, 
хату священика, три комори, є тут і піч для кераміки, а в майбутньому 
тут  планують  проводити  симпозіуми  керамістів,  художників, 
скульпторів з усієї України. Вже почали будувати садибу шинкаря, яка 
включає хату, шинок, конюшню, льох.

Загалом на  хуторі  планується  поставити  дванадцять  будівель.  В 
одній частині цього хутора зведуть садиби гончара, пасічника, ткача, 
інша частина хутора буде тільки гостьовою, де б подорожуючі могли 
зупинитися, відпочити, помилуватися природою, посидіти з вудкою на 
березі, адже за Стецівкою — аж три ставки. 

Особливістю цього музею просто неба буде те,  що в збудованих 
оселях житимуть гончар, бондар, пасічник, щоб туристи, котрі приїдуть 
до козацького хутора, могли на власні очі побачити їхню роботу [14].

Музей архітектури і побуту “Старе село” (с. Колочава Міжгірського 
р-ну Закарпатської обл.). Відкриття музею відбулося 14 червня 2007 р. 
Зараз він вже має близько десяти житлових і господарських будівель з 
предметами  домашнього  побуту  і  художніми  витворами  ХІХ-ХХ  ст. 
українських горян з Колочави. У музеї  будуть  представлені  пам'ятки 
культури  різних  часів,  різних  верств  населення  як  за  соціальним 
статусом,  так  і  за  родом  діяльності  (вівчарі,  лісоруби,  мірошники, 
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шевці).
Найближчим  часом  планується  відтворити  церковно-приходську 

школу, кузню, корчму, млин, а фінальний етап будівництва передбачає 
відбудову церкви 1580 р., що колись існувала в Колочаві, та створення 
амфітеатру на 500 глядачів [22].

Музей народної архітектури і побуту Державного історико-культур-
ного  заповідника  “Посулля”  (с.  Пустовійтівка  Роменського  р-ну 
Сумської обл.). У липні 2006 р. на державному рівні прийнято рішення 
про створення історико-культурного заповідника "Посулля". Важливим 
чинником  формування  цього  заповідника  є  створення  музею 
архітектури та побуту  в  с.  Пустовійтівка Роменського.  Музей просто 
неба  дасть  змогу  відтворити  автентичне  історико-архітектурне 
середовище мікрорегіону Посулля XVIII-XX ст., в перспективі він може 
стати титульним музейним комплексом такого типу для всієї території 
Сумської області [26].

Своєрідною  домінантою  музею  є  відтворена  дерев'яна  церква 
Святої  Трійці  (1773).  Вона  була  частково  зруйнована  у  1929  р. 
Відновлено храм у 2006 р. [3]. Неподалік церкви планується розмістити 
стару сільську садибу,  що збереглася в с Великі  Будки Роменського 
району.  Вона  складається  з  господарської  будівлі,  клуні,  погреба. 
Поряд  з  цією  садибою  буде  відтворено  за  історичними  зразками 
стайню, курник, саж, криницю. Планується створення діючих пасіки та 
кузні, а також розміщення вітряка кінця XIX поч. XX ст.

Музейна територія охоплює також курганні могильники VI-III ст. до 
н. е. в т.ч. Старшу Могилу біля с Пустовійтівка.

У планах також проведення етнографічного фестивалю, сільського 
ярмарку,  який  традиційно  проводився  в  селах  у  XVIII-XIX  ст., 
організація свят народних майстрів та ін. [26].

На жаль, автору не вдалося знайти інформацію про Етнографічний 
музей  “Українська  Слобода”,  який  знаходиться  у  с.  Писарівка 
Золочівського р-ну Харківської обл.

Висновки. 
Досвід створення та функціонування музеїв просто неба свідчить 

про їх значну роль у збереженні та популяризації історико-культурної 
спадщини,  а  також  у  розвитку  туризму.  Окрім  свого  основного 
завдання  –  збереження  пам’яток  архітектури,  предметів  побуту  і 
зразків   народного  мистецтва,  музеї  служать  місцем  відпочинку 
місцевого  населення  та  туристів.  Скансени  є  чудовою  базою  для 
проведення  різноманітних  народних  свят,  фестивалів,  виставок  та 
конкурсів,  що  сприяє  збереженню  народних  традицій,  пізнанню 
громадянами нашої держави історико-культурного надбання українців. 
Тому  питання  популяризації  скансенів  та  включення  їх  у  мережу 
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туристичних послуг має надзвичайно велике значення.
Проте,  на  нашу  думку,  в  Україні  існує  ряд  проблем,  які  не 

дозволяють  повноцінно  використовувати  скансени  у  туристичній 
діяльності.
1. Мала кількість музеїв такого типу в Україні. В існуючих скансенах 

представлені  споруди  не  всіх  регіонів  та  типів.  Чимало 
унікальних  зразків  народної  архітектури  перебувають  під 
загрозою знищення і  задля збереження потребують  негайного 
перенесення  до  музеїв  просто  неба.  Подібні  музеї  повинні 
існувати у кожній області.

2. Обмежене  фінансування  скансенів  державою.  Утримання 
музейних споруд вимагає значних коштів, а державних вистачає 
у більшості випадків лише на зарплату працівникам.

3. Слабий  розвиток  інфраструктури  у  музеях.  Для  залучення 
більшої кількості туристів, на нашу думку, необхідно кожен музей 
облаштувати закладами харчування, готелями, місцями продажу 
сувенірної продукції.

4. У  європейських  скансенах  на  початку  ХХІ  ст.  характерним 
прийомом  показу  народного  побуту  стала  присутність  живих 
тварин, доглядачів-аніматорів, які своїми заняттями відтворюють 
побут,  матеріальну  і  духовну  культуру  попередніх  епох, 
застосування  прийомів  театралізації  та  інші  атракції.  Це  без 
сумніву  притягує  більшу  кількість  туристів.  Цього  бракує 
українським скансенам, адже “живим” є лише музей в Рокинях.

5. Проблема  ефективної  промоції  скансенів  у  виданнях, 
турситичних  виставках,  Інтернеті.  Популяризація  українських 
музеїв  просто  неба  потребує  випуску  більшої  кількості 
різноманітної  друкованої  продукції,  створення  презентаційних 
сторінок  в  мережі  Інтернет.  Зі  всіх  існуючих  скансенів  лише 
Львівський має власний сайт.

Подолання  цих  проблем,  на  нашу  думку,  сприятиме  розвитку 
скансенів  в  Україні,  що  в  свою  чергу  дозволить  зберегти  багато 
унікальних споруд та краще розвивати історико-культурний туризм у 
нашій державі.
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НАЗАР КУДЛА1

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ТУРИСТІВ ЯК ФАКТОР 
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ

Предметом  дослідження  є  оцінка  екологічної  свідомості  туристів  на 
територіях, які формують природні цінності. У статті розкрито поняття 
екологічної свідомості суб’єктів туристичної діяльності і  туристів. У ході  
дослідження з’ясовано, що туристи надають важливого значення довкіллю й 
екологічній освіті для збалансованого розвитку територій, а також те, що 
наявні розбіжності між декларованими поглядами та реальною поведінкою 
туристів.

NAZAR KUDLA

ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS OF TOURISTS AS A 
FACTOR OF THE BALANCED DEVELOPMENT OF TOURIST 

TERRITORIES

The  subject  of  the  paper  is  the  evaluation  of  the  tourist  ecological  
consciousness  on  the  area.  The  survey  proved  that  tourists  appreciate  the  
importance of environment and ecological education for sustainable development of  
the  community,  hover  there  is  divergence  between  declared  opinions  and  real  
behavior of tourist.

Вступ. 
Наслідком  розвитку  цивілізації  у  ХХІ  ст.  є  погіршення  стану 

природного  середовища,  збільшення  кількості  техногенних  ситуацій, 
пов’язаних  з  господарською  діяльністю  людини.  Тому  на  сьогодні 
достатньо уваги приділяють стану екологічної свідомості суспільства. 
Екологічна  свідомість  є  основною  умовою  запобігання  деградації 
природного  середовища  і  збереження  його  властивостей  для 
майбутніх  поколінь.  Ця  проблема  особливо  важлива  за  наявності 
туристичних  територій,  розташованих  поблизу  природоохоронних 
об’єктів  з  огляду  на  існуючі  там  природні  цінності.  Такі  території 
переважно розглядають як атракційні туристичні місцевості, а статус, 
наприклад, національного парку посилює прагнення відпочинку в їхніх 
околицях.

Відпочинок туристів на таких територіях загрожує небезпекою для 
природного середовища. Можливістю його збереження у первинному 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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стані для місцевих мешканців і туристів є збалансований розвиток, що 
полягає у гармонії довкілля, суспільства і локальної економіки.

Природні  цінності  сприяють  розвитку  туризму,  однак  щоб  йому 
слугувати мусять бути експлуатованими у спосіб, який не призводить 
до  деградації.  Такі  можливості  дає  збалансований  туризм,  який 
ґрунтується на ідеї збалансованого розвитку.

Ключовим  у  формуванні  збалансованої  стратегії  розвитку 
туристичної  території  є  погляди  туристів  та  жителів  щодо  довкілля. 
Щоб зменшити загрози для природного середовища, у тім числі і ті, які 
зумовлені туристичним рухом, потрібно змінити екологічну свідомість 
місцевого населення і туристів через набуття і поглиблення знань про 
природу.  Головне знаряддя  її  створення –  екологічна  освіта,  метою 
якої  є  підвищення  культури  поведінки,  формування  відповідного 
ставлення до природи та почуття відповідальності за її стан.

Мета і завдання дослідження. 
В  Україні  над  питаннями  збалансованого  екологічного  розвитку 

територій  працювала  і  працює  значна  кількість  вчених,  зокрема: 
М. В. Багров, В. В. Волошин, В. М. Волощук, З. В. Герасимчук, О. І. Гу-
лич,  Б. М. Данилишин,  М. І. Долішній,  Ю. В. Зінько,  В. С. Кравців, 
В. П. Кухар,  І. І. Лукінов,  М. П. Мальська, Я. Б. Олійник, О. Г. Осаулен-
ко, М. Й. Рутинський, В. Я. Шевчук, Б. П. Яценко та інші. 

Метою даної статті  є  оцінка значення екологічної  свідомості  та  її 
формування за умов збалансованого розвитку туристичних територій.

Постановка проблеми. 
Екологічна свідомість є частиною суспільної свідомості. Це поняття 

використовують  у  широкому  і  вузькому  значеннях.  У  першому 
розумінні  воно означає “сукупність  визнаних ідей,  вартостей і  думок 
про  природне  середовище  як  місце  життя  і  розвитку  людини 
(суспільства),  які  спільні  для визначених груп  у  даному історичному 
періоді” [1]. У другому значенні екологічна свідомість – це “стан знань, 
поглядів і уявлень людей про роль довкілля в житті суспільства, його 
антропогенне  навантаження,  а  також  стан  знань  про  способи  та 
інструменти експлуатації і охорони середовища” [1]. 

Дослідник  Т.  Бургер  трактує  екологічну  свідомість  як  сукупність 
інформації та переконань щодо природного середовища і сприйняття 
зв’язків між станом і характером природного середовища й умовами та 
якістю життя людини [2]. 

Отже, екологічна свідомість є суб’єктивним явищем. Вона існує  у 
двох сферах: описово-технічній та нормативно-правовій. Перша сфера 
охоплює  екологічну  освіту  та  уяву,  а  друга  –  систему  цінностей  і 
моральних норм, які описують зв’язки між суспільством і природою та 
людиною і довкіллям.
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Базу екологічних знань становлять природничі, медичні, технічні та 
економічні  науки,  знання  й  інформація,  здобуті  шляхом  власних 
спостережень  і  досвіду.  Екологічні  знання  це  також  знання  – 
екологічних  загроз,  забруднень  і  способів  протидії  їм.  Зі  знаннями 
пов’язана  екологічна  уява.  Вона  означає  вміння  передбачити 
екологічні наслідки господарської діяльності та здатність проектувати 
дії відповідно до екологічних знань.

Виокремлюють  три  рівні  формування  екологічної  свідомості: 
поточний,  ідеологічний і  науковий [3].  Поточна екологічна  свідомість 
формується,  в  основному,  на  почутих  розповідях,  поглядах  і 
стереотипах та інколи на власному досвіді і здобутих знаннях. Окрім 
цього,  поточна  екологічна  свідомість  може  керуватися 
фальсифікованими  спостереженнями  залежностей  між  людиною  і 
середовищем.  Другий  рівень  екологічної  свідомості  формується  під 
впливом  певної  суспільної  ідеології  і,  зазвичай,  має  емоційне 
забарвлення.  На  відміну  від  поточної  свідомості,  ідеологічна 
використовує  елементи  екологічних  знань,  а  також  погляди, 
переконання  і  думки,  обґрунтовані  ідеологією.  Ця  свідомість 
характерна для діячів екологічних суспільних рухів, політичних партій 
тощо.  Основними  елементами  формування  наукової  екологічної 
свідомості  є  знання  про  екологічне  виховання  і  власний  досвід. 
Наукова  екологічна  свідомість  може  виявлятися  на  фаховому  рівні, 
який характеризується власним досвідом і  ґрунтовними знаннями,  а 
також на загальному рівні, який базується на теоретичних і практичних 
знаннях та аспекті, що стосується емоцій тощо.

Стан  екологічної  свідомості  залежить  від  рівня  економічного 
розвитку суспільства. Вищою свідомістю володіють особи, які не мають 
проблем із задоволенням основних побутових потреб.

Обізнаність  зі  станом  екологічної  свідомості  суспільства  і  його 
суспільних груп  є пріоритетною у програмуванні  екологічної  політики 
окремих  підприємств,  органів  місцевого  самоврядування,  галузей 
економіки і держави, зокрема.

Основний матеріал. 
Дуже мало власників, які надають туристичні послуги, розміщують у 

рекламних листівках інформацію про свою екологічну діяльність (попри 
загальну  думку  щодо  значення  середовища  для  розвитку  туризму). 
Більшість  з  них  у  своїх  рекламних  матеріалах,  зазвичай,  описує 
розміщення  об’єкта  та  якість  пропонованих  послуг.  Той  факт,  що 
суб’єктів туристичної діяльності  і гостей зовсім не цікавить природне 
середовище,  є  ознакою  наявності  проблеми  охорони  цього 
середовища.
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Суб’єктам із надання туристичних послуг потрібно усвідомити, що 
екологічні ознаки туристичного продукту є складовими його якості, які 
суттєво впливають на неї.  У недалекому майбутньому від проблеми 
чистого  середовища  залежатиме  розвиток  туристичної  галузі  та  її 
конкретних суб’єктів. Це підтверджує той факт, що більшість туристів 
надає  перевагу  об’єктам,  які  функціонують  у  гармонії  з  природним 
середовищем,  якщо ціна,  розміщення і  якість  послуг  на  доступному 
рівні.

Суттєву роль у формуванні екологічної свідомості відіграють органи 
місцевого самоврядування, а також громадські організації.  На органи 
місцевого  самоврядування  покладено відповідальність  за  екологічну 
безпеку  та  якість  життя  мешканців.  Реалізація  цих  обов’язків 
перекладена на природоохоронне управління локальною економікою, 
політикою  водопостачання  і  водовідведення,  переробки  відходів, 
охорони  повітря,  землі  і  формування  зелених  зон.  Такі  ключові 
напрями  мають  бути  відображені  у  стратегіях  розвитку  туристичних 
територій.

Ефектом екологізації  туризму і  туристичного  продукту  є  розвиток 
екологічної  свідомості  туристів,  місцевої  спільноти  та  відповідно, 
працівників  туристичної галузі.  Екотуризм може суттєво вплинути на 
формування потреб туристів,  їхню поведінку,  свідомість, культуру та 
піднести  на  вищий  рівень  значення  природоохоронних  територій  і 
зменшити  деградацію  природного  середовища.  Від  якості  цього 
середовища залежить майбутнє туристичної галузі.

На думку В. Міровського, екологізація туризму відбувається завдяки 
дії таких положень:

• формування туристичного продукту на принципах екорозвитку;
• впливу  на  туристичних  посередників  та  інших  суб’єктів,  які 

надають туристичні послуги;
• регулювання  туристичного  руху,  дотримання  показників 

природної абсорбції та туристичної ємності;
• планування  і  реалізація  туристичних  інвестицій  відповідно  до 

принципів збалансованого розвитку;
• екологічна освіта туристів і суб’єктів туристичного бізнесу [4].
Принциповою  умовою  реалізації  цих  положень  є  добра  воля  і 

бажання  працювати  суб’єктами  туристичної  галузі.  Щоб  туристичні 
інституції могли підвищити рівень екологічної свідомості туристів, вони 
повинні  власним  прикладом  показувати  високий  рівень  знань  у  цій 
сфері.

Туристів з високим рівнем екологічної свідомості більше зацікавить 
екологічний туристичний продукт, до якого входять послуги невеликої 
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трудомісткості,  чисті  технології  виробництва,  а  у  випадку  готельних 
об’єктів  –  розміщення у незабрудненому середовищі  і  використання 
замкнених,  природоохоронних технологій.  Такий продукт ґрунтується 
на локальних природних, матеріальних і трудових ресурсах.

З’явилася  нова  категорія  туристів,  які  оцінюють  туристичну 
привабливість через переваги і користі від природного середовища. Їх 
називають  зеленими  туристами  або  екотуристами.  Прихильниками 
екотуризму  є  особи  зі  сформованою  екологічною  свідомістю,  які 
переймаються  станом  довкілля  і  виражають  повагу  до  осіб,  котрі 
проживають  і  працюють на  цій  території  [5].  Кожен турист  має свої 
погляди і мотиви, що визначають його поведінку.

Від традиційного туризму екотуризм відрізняють такі ознаки: 
• перевага природних, а не культурних об’єктів туризму;
• стійке природокористування;
• менша ресурсо- і матеріалоємність;
• особиста участь у соціально-економічному розвитку територій;
• екологічна освіта туристів [6].
До  мотиваційних  чинників  екотуристів  можна  зарахувати 

альтруїстичну  віру  у  потребу охорони  довкілля,  потребу  бути 
здоровим,  а  також  бажання  покращити  свій  образ  серед  знайомих, 
друзів та родини.

Висновки. 
За умов мінливого середовища туристи змінюють свою поведінку і 

підвищують вимоги до об’єктів і туристичних територій. Ці зміни можна 
пришвидшувати.  Потрібно  надавати  більшої  уваги  підвищенню 
екологічної  свідомості,  екологічній  освіті  як  споживачів  туристичних 
послуг,  так і  тих,  хто ці  послуги надає.  Важливою умовою реалізації 
таких  заходів  є  створення  регуляційних  документів  у  цій  сфері  та 
дотримання затверджених вимог суб’єктами туристичного бізнесу. Щоб 
не допустити деградації туристичних територій потрібно звернути увагу 
на  підвищення  екологічної  свідомості  та  екологічної  культури  серед 
місцевих  мешканців  і  туристів.  Однією  з  можливостей  збереження 
природи  для  туристів  і  місцевих  жителів  є  поєднання  туристичної 
діяльності з охороною довкілля.
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ФЕДОР ЛИСЕЦКИЙ
ВЛАДИМИР ПОЛОВИНКО
МАРИНА ПОЛЬШИНА1

ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В работе рассмотрены особенности создания нового природного парка 
«Нежеголь»,  являющегося  специализированным  структурным 
подразделением Белгородского государственного университета. Показана 
возможность  достижения  экологической  сбалансированности  структуры 
земельного фонда за счет зонирования парка в соответствии с ресурсным 
потенциалом и экологической емкостью его территории.

FEDOR LISETSKII
VLADIMIR POLOVINKO
MARINA POLSHINA

THE POTENTIAL OF THE NATURAL PARKS IN SOLYTION OF 
THE LAND USE AND SUSTAINABLE REGION 

DEVELOPMENT PROBLEMS

There are the characteristics of the creation of a new natural park «Nezhegol»  
which is a specialized structural high of the Belgorod State University, considered in  
the article. The possibility to reach the ecological equilibrium of the available land  
structure due to park zoning in compliance with the resort potential and ecological  
capacity of its territory is shown.

Постановка проблемы и степень изученности. 
В  Российской  Федерации  по  состоянию  на  31  декабря  2006  г. 

общее  число  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ) 
федерального, регионального и местного значения достигло 13628 [5], 
что  составляет  2%  территории  страны.  Для  сохранения 
биологического  разнообразия  и  поддержания  экологической 
стабильности  территории  России  этого  явно  недостаточно. 
Распоряжением  Правительства  РФ  от  23  мая  2001  года  №  572-р 

1 Белгородский государственный университет
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одобрены  предложения  об  организации  государственных 
заповедников  и  национальных  природных  парков,  в  соответствии  с 
которым на территории страны предусмотрено к 2010 г. организовать 
9 новых заповедников и 12 национальных парков. Помимо развития 
сети  федеральных  заповедников  и  национальных  парков,  ускорит 
выход  из  стагнации  отечественного  заповедного  дела  создание 
крупных  многофункциональных  региональных  ООПТ.  В  последнее 
время все больше приверженцев у такой наиболее демократичной и 
полифункциональной категории ООПТ как природные парки.

Природный парк (ПП) – это относительно новая категория ООПТ, 
возникшая в России в 1995 г.  с принятием Федерального закона об 
ООПТ.  ПП  являются  природоохранными  рекреационными 
учреждениями,  находящимися  в  ведении  субъектов  Российской 
Федерации,  территории  (акватории)  которых  включают  в  себя 
природные  комплексы  и  объекты,  имеющие  значительную 
экологическую  и  эстетическую  ценность,  и  предназначены  для 
использования  в  природоохранных,  просветительских  и 
рекреационных  целях  [4].  На  31  декабря  2006  г.  в  Российской 
Федерации насчитывалось 56 ПП общей площадью 17590,4  тыс.  га 
(0,9% территории России) [5].

Система  ООПТ  Белгородской  области  насчитывает  353  объекта 
всех  категорий.  По  состоянию на  1  января  2007  года  земли  особо 
охраняемых  территорий  занимали  47,64  тыс.  га,  или  2%  от  общей 
площади  области.  К  ним  относятся  земли  природного  заповедника 
«Белогорье»  и  его  участки,  земли  оздоровительного  значения, 
спортивно-оздоровительные  комплексы,  детские  оздоровительные  и 
спортивные  лагеря,  пансионаты,  базы  отдыха  [6],  а  также  два  ПП: 
Ровеньский в Ровеньском районе (создан в 1998 г.) и Хотмыжский в 
Борисовском  районе  (создан  в  2002  г.).  С  2007  г.  в  Белгородской 
области реализуется областная целевая программа финансирования 
природоохранных  мероприятий  на  2008-2010  гг.,  одна  из  задач 
которой  предполагает  дальнейшее  развитие  сети  ООПТ  в  местах 
обитания редких и исчезающих видов наземных и водных животных, 
растений  и  растительных  сообществ.  Анализ  структуры 
землепользования  Белгородской  области  свидетельствует  о 
напряженном эколого-хозяйственном состоянии территории, высокой 
степени  ее  антропогенной  преобразованности  [9],  в  связи  с  чем, 
задача сохранения редких и исчезающих видов наземных и водных 
животных,  растений  и  растительных  сообществ  становится  трудно 
решаемой. ПП, в отличие от других крупных ООПТ, могут создаваться 
не только на территориях, характеризующихся оптимальным эколого-
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хозяйственным  балансом,  но  и  на  антропогенно  преобразованных 
территориях.

Цель исследования. 
В работе сделана попытка показать принципиальную возможность 

достижения экологической сбалансированности структуры земельного 
фонда путем проведения функционального  зонирования природного 
парка  в  соответствии  с  ресурсным  потенциалом  и  экологической 
емкостью его территории.

Изложение основного материала. 
С 2004 г. на территории Белгородской области ведутся работы по 

созданию и обустройству  нового ПП «Нежеголь»,  который является 
специализированным  научно-исследовательским  и  учебно-
социальным  структурным  подразделением  государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования «Белгородский государственный университет».

ПП  «Нежеголь»  расположен  между  двумя  промышленными 
центрами области – Белгородом и Шебекино, входит в состав Осколо-
Донецкого  физико-географического  района  подзоны  типичной 
лесостепи  (рис.  1).  Характерными  типами  урочищ  этой  территории 
являются  искусственные  боры,  байрачные  дубравы,  коренные 
плакорные  дубравы  на  серых  лесных  почвах,  балки,  склоновые  и 
донные  овраги,  низинные  болота.  Редко  сохранились  реликтовые 
меловые боры.
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Рис. 1. Схема природного парка «Нежеголь»

Утвержденное Правительством России в феврале 2008 г. типовое 
положение  о  высшем  учебном  заведении  закрепляет  одну  из 
важнейших составляющих академической свободы вуза – его право 
самостоятельно  устанавливать  структуру  своих  подразделений, 
включая  учебные  базы  практик  и  полигоны.  В  советское  время 
ведущие университеты страны имели даже несколько учебных баз для 
проведения  полевых  практик  различных  факультетов.  В  последние 
десятилетия  из-за  финансовых  затруднений,  а  также  общей 
сложности  организации  и  функционального  обеспечения  удаленных 
подразделений вуза,  эта  традиция  не  получает  должного  развития. 
Одним  из  аспектов  функционирования  ПП  «Нежеголь»  является 
деятельность в природном парке «Нежеголь» БелГУ учебно-научно-
производственного  полигона  экологического  природопользования  – 
университетской базы прохождения учебных и научных практик.

Для успешного проведения учебных полевых практик необходимо 
иметь  хорошо  изученный  полигон,  он  должен  иметь  специальное 
оснащение  и  лабораторное  оборудование,  позволяющие  выполнять 
полевые  исследования  и  их обработку,  на  полигоне  должны  быть 
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предусмотрены  камеральные  помещения  для  занятий  студентов, 
созданы условия для жизнедеятельности преподавателей, аспирантов 
и  студентов.  В  2007-2008  гг.  за  счет  средств  Инновационной 
образовательной программы (ИОП)  БелГУ «Наукоемкие  технологии. 
Качество  образования.  Здоровьесбережение»  было  закуплено 
оборудование  для  создания  материально-технической базы учебно-
научного  полигона.  В 2008 г.  завершается строительство санатория 
БелГУ на 600 мест.  Создан культурный ландшафт на прилегающей 
местности, комплекс спортивных сооружений, обустроен пляж на реке 
Нежеголь.  Территория  природного  парка  «Нежеголь»  активно 
используется  в  целях  проведения  массовых  культурно-
воспитательных,  спортивных  и  рекреационных  мероприятий  для 
студентов университета.

По ориентировочным оценкам единовременно на территории парка 
с 15 мая по 1 августа практику могут пройти порядка 400 студентов 
шести  факультетов  БелГУ:  геолого-географического  (ГГФ),  биолого-
химического,  исторического,  медицинского,  физической  культуры, 
бизнеса и сервиса. Количество практикантов может увеличиться при 
организации  производственных  практик  после  завершения 
строительства санатория.

В  соответствии  с  задачами  учебных  практик  студентов  ГГФ, 
обучающихся  по  специальностям  «Земельный  кадастр», 
«Природопользование»,  «Поиски  и  разведка  подземных  вод  и 
инженерно-геологические  изыскания»,  «География»,  магистрантов 
(направление  подготовки  «Экология  и  природопользование»),  и 
перспективными направлениями НИР начато создание сети опорных 
ключевых участков мониторинга. Будет организован удаленный доступ 
от  Центра  коллективного  пользования  (Федерально-регионального 
центра  аэрокосмического  и  наземного  мониторинга  объектов  и 
природных ресурсов при БелГУ (ФРЦ)) к учебно-научному полигону и 
планируется  обеспечить  канал  приема  природно-ресурсной 
информации  со  спутника  ДЗЗ  «Ресурс-ДК»,  в  том  числе  для 
обеспечения учебных практик.

С  целью  организации  инновационной  деятельности  студентов 
закуплены  геоинформационные  системы  (АrcGIS,  MapInfo,  Erdas, 
ENVI), позволяющие создавать и анализировать электронные карты и 
базы  геопространственных  данных,  выполнять  предварительную  и 
тематическую  обработку  материалов  дистанционного  зондирования 
Земли. На основе беспроводных технологий связи создана мобильная 
учебная лаборатория для обучения студентов приемам визуализации 
и статистического анализа данных,  математического моделирования 
природных и антропогенных процессов в геосистемах, которая может 
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быть  развернута  в  любой  доступной  учебной  аудитории  или  на 
полигоне  «Нежеголь».  Закуплено  оборудование  для  мобильных 
исследовательских отрядов студентов. Результатами станет создание 
банка данных, полученных студентами на учебно-научном полигоне, и 
разработка  усовершенствованных  методик  экологического 
мониторинга.

Для полноценной работы учебного полигона БелГУ подготовлено 
учебно-методическое  пособие  «Почвенное  обследование  ПП 
«Нежеголь»  с  использованием  методов  геоинформатики  и 
дистанционного  зондирования»  [11].  Оценка  факторов 
почвообразования,  динамических  свойств  почв  проводится  перед 
выездом в район обследования по космическим снимкам (полученным 
в ФРЦ) путем их дешифрирования.

С  2007  г.  студенты-экологи  на  территории  ПП  «Нежеголь» 
проходили  предкалификационную  практику,  результатом  стало 
изучение лесного массива «Коровинская дача» и качества речных вод 
Нежеголи.  У  двух  кандидатских  диссертаций  по  специальности 
«землеустройство,  кадастр  и  мониторинг  земель»  объектом 
исследования определена территория природного парка.

Для изучения территории ПП «Нежеголь» выделено пять грантов из 
средств проекта «Научно-образовательный центр «Фундаментальные 
проблемы  геоматики»  Федеральной  целевой  программы  «Развитие 
научного  потенциала высшей школы» на  2007-2008 гг.  В 2007 году 
стажировка, как мероприятие по задачам гранта, с успехом прошла на 
учебном  полигоне  для  18  молодых  ученых,  представлявших  шесть 
городов России. В перспективе можно обеспечить прием студенческих 
групп  из  других  вузов,  организовать  летние  школы-семинары, 
стажировки.

Полевая археологическая практика,  проводившаяся историческим 
факультетом в 2004-2007 гг., позволила получить новую информацию 
об историко-культурном потенциале региона.

Творческой  группой  медицинского  факультета  разработана 
система оздоровления студентов БелГУ.

Проектирование ПП (как и других ООПТ) и управление ими сегодня 
немыслимо без их экологической оценки. Последовательность сбора 
материала для разработки схемы организации и развития будущего 
ПП  «Нежеголь»  основывается  на  временных  указаниях  о  составе, 
порядке  разработки,  согласования  и  утверждения  предпроектной  и 
проектной документации на национальные природные парки системы 
Рослесхоза от 14 июля 1993 г.  [2], так как ПП и национальный парк 
являются  близкородственными  категориями  ООПТ.  Их  цели 
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(природоохранная,  просветительская,  рекреационная,  научная  и 
культурная) совпадают.

С  целью  экологической  оценки  территории  силами 
скоординированной межфакультетской группы участников реализации 
ИОП  БелГУ  выполняется  ряд  междисциплинарных  научно-
исследовательских проектов:
− изучение  ландшафтной  структуры  территории  полигона, 

классификация и картографирование геосистем;
− исследование  геологии  полигона:  рыхлых  отложений,  их 

вещественного  состава,  распространения,  залегания, 
устойчивости  к  различным  типам  выветривания  и  техногенного 
воздействия, а также современных геологических процессов;

− гидрогеологическая  характеристика  территории  полигона 
(изучение  поверхностных  и  подземных  вод,  их  химического 
состава, режима, динамики);

− создание  почвенной  и  геоботанической  карт  с  использованием 
ГИС-технологий,  результатов  тематического  дешифрирования 
космоснимков и подспутниковых исследований почв, почвенного и 
растительного покрова полигона;

− формирование  базы  данных  «Структурно-функциональная 
организация регионального природного парка Нежеголь».

Сохранение  ландшафтов  и  оптимизация  антропогенной  нагрузки 
определяет  потребность  в  зонировании  ПП  «Нежеголь»,  то  есть  в 
научно-обоснованном разделении территории на участки с различным 
режимом функционирования и охраны. Функциональное зонирование 
ПП «Нежеголь» является более сложным, поскольку связано с рядом 
дополнительных  факторов,  главными  из  которых  является 
необходимость  сочетания  на  территории  ПП  деятельности  учебно-
научно-производственного  полигона  БелГУ  с  выполнением  функций 
экологического каркаса.

В  соответствии  со  ст.  21  «Режим  особой  охраны  территорий 
природных  парков»  закона  «Об  особо  охраняемых  природных 
территориях» [4] для РПП как полифункциональных территориальных 
образований,  особое  значение  имеет  их  зонирование.  Выделение 
функциональных зон позволяет не только привести пространственную 
и  функциональную  структуру  в  соответствие  с  ресурсным 
потенциалом и экологической емкостью территории [8],  но и ввести 
режимы  рационального  землепользования.  Исходя  из  этого 
территория РПП «Нежеголь»  может  быть разделена на  следующие 
зоны (рис. 2).
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Рис. 2. Схема функционального зонирования природного парка «Нежеголь»

А  –  заповедная  зона, в  пределах  которой  запрещена 
хозяйственная  деятельность  и  рекреационное  природопользование. 
Посещение разрешается только по специально проложенным тропам. 
Особый  объект  охраны  на  меловых  кручах  –  остатки  реликтовых 
боров  из  сосны  обыкновенной  (форма  меловая),  занесенной  в 
Красную  книгу  РФ,  а  также  участки  лесного  массива  «Коровинская 
дача», представляющие наибольшую ценность. К таким участкам на 
территории ПП мы предлагаем отнести  кварталы коренных дубрав, 
включая эталонные участки леса,  а также болота и места обитания 
диких животных. Сведение старовозрастных участков леса с большим 
количеством дупел, стоящих и упавших стволов мертвых деревьев и 
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иного  естественного  отпада  может  привести  к  угрозе  исчезновения 
десятков  видов  животных,  растений,  грибов,  мхов  и  лишайников, 
требующих  длительного  непрерывного  развития  [13].  Поэтому 
наиболее  старовозрастные  участки  лесного  массива  «Коровинская 
дача» также целесообразно включить в заповедную зону.

Б  –  особо  охраняемая  зона,  обеспечивающая  условия  для 
сохранения  природных  комплексов  и  объектов,  на  ее  территории 
допускается  строго  регулированное  посещение.  Одной  из  форм 
регламентации  антропогенных  нагрузок  выступают  специально 
оборудованные  экологические  маршруты.  Одним  из  этапов 
экологического  маршрута  по  данной  территории  должно  стать 
посещение  живописного  понижения  рельефа  в  лесу,  имеющего 
карстовое происхождение. В особо охраняемую зону также включены 
водоохранные зоны, на которых устанавливается специальный режим 
хозяйственной  деятельности,  нацеленный,  прежде  всего,  на 
предотвращение загрязнения, заиления, истощения водных объектов 
[1]. 

В  –  учебная зона предназначена  для  проведения  учебных  и 
производственных практик, на территории которой будет расположен 
учебно-научно-производственный  полигон  экологического 
природопользования (исключая учебные здания). 

Г  –  рекреационная  зона  предназначается  для  отдыха  и 
оздоровления.  Так  как  в  ПП  превалируют  рекреационные  цели,  то 
рекреационная  зона  должна  быть  наибольшей  по  площади. 
Природные  условия  и  ресурсы  благоприятны  для  развития  на 
территории  парка  лечебно-оздоровительного,  прогулочно-
промыслового, пляжно-купального, рыболовного, водно-прогулочного, 
спортивного,  пешеходного,  велосипедного,  конного,  экологического, 
научного (учебного) отдыха и туризма. В пределах рекреационных зон 
рекомендуется  выделять  территории  интенсивной  и 
рассредоточенной рекреаций [10]. Территории интенсивной рекреации 
«специализируются»  преимущественно  на  долгосрочном 
обслуживании рекреантов (лечебно-профилактический корпус БелГУ). 
Территории  рассредоточенной  рекреации  предназначаются  для 
краткосрочного,  в  основном,  однодневного  отдыха  (пляжи,  спуски  к 
воде,  места для рыбалки и пикников (навесы,  кострища),  лодочные 
станции, смотровые площадки и т. д.).

Ж – зона охраны историко-культурных объектов,  в пределах 
которой  обеспечиваются  условия  для  их  сохранения. 
Предназначается  для  использования  в  просветительских  целях.  На 
территории РПП «Нежеголь» выявлены историко-культурные объекты 
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–  городища  скифской  культуры  (урочище  «Городище»)  и  северян, 
курганы, селища раннего железного века.

З  - административно-хозяйственная (центральная  усадьба, 
хозяйственные  дворы,  учебные  здания,  жилье,  подсобно-
хозяйственные участки).

И  - участки  с  наложенными  кадастровыми  обременениями 
(линии  электропередач  с  охранной  зоной,  трансформаторная 
подстанция, принадлежащие горэлектросети, газопроводы с охранной 
зоной, кабели связи с охранной зоной).

При формировании территориальной организации ПП «Нежеголь» 
назрела  необходимость  создания  особой  структуры 
землепользования.  Наиболее  существенной  является 
реструктуризация  земельного  фонда  территории,  реализация 
разработанной методики достижения эколого-хозяйственного баланса 
ландшафтов парка. Территории природных парков располагаются на 
землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, 
в  отдельных  случаях  –  на  землях  иных  пользователей,  а  также 
собственников  [3],  то  есть,  закреплены за  конкретными субъектами 
прав на землю, в связи с этим следует решить непростые вопросы с 
правообладателями  этих  земель.  Изъятие  и  предоставление 
земельных участков будет  осуществляться  в  процессе  образования 
новых и упорядочения существующих объектов землеустройства. При 
изъятии  и  предоставлении  земель  [12]  потребуется  определить 
местоположение границ и площади земельных участков, в том числе, 
ограниченных в использовании частей, с учетом размеров земельных 
участков,  целевого  назначения,  разрешенного  использования  и 
расположенных  на  них  объектов  инженерной,  транспортной  и 
социальной  инфраструктур.  Также  необходимы  сведения  о  правах 
собственности на землю, о ее стоимости и режиме использования [7].

Полевое  обследование  территории  объекта  землеустройства 
позволило  выявить  состояние  межевых  знаков,  пунктов  опорной 
межевой  сети  и  существующей  геодезической  основы.  На 
исследуемой  территории  проложена  геодезическая  сеть,  заложены 
реперные  точки  для  дальнейшей  привязки  крупномасштабных 
космических снимков с целью корректировки существующего планово-
картографического материала.

Рациональная структура функционального зонирования территории 
РПП  «Нежеголь»  позволит  гармонизировать  интересы 
природопользователей.  Органично «встроенный» в функциональные 
зоны  учебно-научный  полигон  БелГУ  даст  возможность  расширить 
научную обеспеченность учебных практик  студентов университета и 
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создаст  территориальную  основу  для  ведения  экологического 
мониторинга региона.

Применение  ГИС-технологий,  позволило  обработать  данные 
дистанционного  зондирования  и  топографическую  основу  на 
бумажных  носителях  с  целью  создания  серии  тематических  карт, 
которые содержат в себе не только сведения о территории, но также 
информацию о  процессах  и  явлениях.  Содержательное наполнение 
серии тематических карт обеспечено корректировкой и актуализацией 
существующих материалов обследований.

При организации постоянных научно-исследовательских работ по 
развитию  научного,  учебного  и  рекреационного  потенциала 
природного  парка  «Нежеголь»  логично  предоставлять  полученные 
результаты  через  Web-сайт  парка.  Предстоит  создать 
телекоммуникационный  канал  передачи  данных  между  Центром 
коллективного пользования БелГУ, поддерживающего сайт, и учебно-
научным полигоном.

Помимо образовательного сайта ПП «Нежеголь» создается фонд 
видео-  и  аудиовизуальных  образовательных  материалов  (прежде 
всего,  карт  и  снимков  для  разных  лет  и  сезонов).  По  материалам 
исследований  разных  лет  уже  сейчас  сформирована  база  данных, 
связанная  со  средствами  визуализации  –  локальная  учебная 
геоинформационная  система  (ГИС)  «Нежеголь»,  включающая  весь 
комплекс  накопленной  информации  об  учебно-научном  полигоне. 
Создан специализированный геопортал, который представляет собой 
картографический  WEB-сервис,  представленный  в  сети  Интернет 
картами  и  другими  геоизображениями  с  возможностью  поиска 
объектов.  Суть  нового  типа  проектно-инновационной  работы 
студентов с помощью ГИС-технологий и спутниковых навигационных 
систем  заключается  в  возможности  работы  над  одним  проектом 
территориально разобщенных исследовательских групп.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Проведенная комплексная оценка дала возможность обоснованно 

наметить  границы  природного  парка,  его  внутреннюю  режимную  и 
планировочную  структуру,  а  также  систему  природоохранных  и 
рекреационных  мероприятий.  Кроме  того,  собранные  материалы 
являются  основой  для  дальнейшей  просветительской  и  научной 
деятельности парка.
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АНДРІЙ МАНЬКО1

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

У роботі розглянуто шляхи оптимізації роботи галузей промисловості 
Львівсько-Волинського  вугільного  басейну.  Охарактеризовано  в 
економічному відношенні галузеву структуру даного регіону.

ANDRIY MANKO

WAYS OF OPTIMIZATION OF WORK OF INDUSTRIES OF 
INDUSTRY OF LVIV VOLYN COAL BASIN

The ways of optimization of work of industries of industry of the Lviv Volyn coal  
basin are considered in work. The of particular a branch structure of this region is  
described in the economic relation.

 
Вступ. 
Видобуток  вугілля  у  Львівсько-Волинському  вугільному  басейні 

різко  зменшився.  Закриваються  шахти,  які  забезпечували  роботою 
велику  кількість  населення  даного  регіону.  Тепер  частина  жителів 
таких  міських  поселень,  як  Червоноград,  Соснівка,  Гірник, 
Нововолинськ,  Жовтневе  залишаються  без  роботи.  Ситуація,  що 
склалася,  надто  важка  і  складна,  щоб  зразу,  без  належного 
дослідження, дати конкретні пропозиції. Для створення робочих місць 
із  метою  працезабезпечення  вивільнених  працівників  потрібно 
трансформувати  структуру  промисловості  Львівсько-Волинського 
вугільного  басейну.  Але,  щоб  досягти  позитивних  результатів, 
необхідно  провести  наукові  дослідження  з  виходом  на  конкретні 
пропозиції економічного і соціального спрямування. 

Об’єктом пропонованого дослідження є промисловість Львівсько-
Волинського  вугільного  басейну,  а  предметом –  трансформація 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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структури промисловості басейну в період переходу до ринкових умов 
господарювання.  

Вугільна  промисловість  на  території  басейну  є  провідною,  тому 
будь-які зміни у ній накладають відбиток на стан інших галузей. Такий 
стан справ вимагає детального аналізу ситуації в галузі і знаходження 
шляхів міжнародного співробітництва для виходу з кризи.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
У  1912  р.  у  Бельгії  вийшла  з  друку  праця  російського  вченого-

геолога М. Тетяєва, у якій науковець описує район Волино-Подільської 
височини  і  стверджує,  що  там  залягагає  кам´яне  вугілля.  Однак  ця 
гіпотеза була заперечена сілезькими вуглепромисловцями, які боялися 
конкуренції[3]

 У  1931  році  польський  вчений,  професор  Варшавського 
університету  Я. Самсонович  провів  геологічні  дослідження  Волині  і 
підтвердив припущення Тетяєва. Він науково доказав, що в Західній 
частині  Волині  є  камяно-вугільні  поклади [2].  У  1961 році  професор 
Львівського  університету  Ф. Заставний  пише  працю  "Край  вугілля, 
нафти, газу", в якій розповідає про багаті паливні ресурси Львівсько-
Волинського  вугільного  басейну  [3].  Значний  внесок  у  дослідження 
еколого-економічних  проблем  території  Львівсько-Волинського 
вугільного  басейну,  як  локальної  господарської  системи,  зробив 
професор  Львівського  університету  М.  Мальський  [4].  У  2001  році 
вийшли  два  оригінальні  видання,  які  стосуються  проблем  Лвівсько-
Волинського вугільного  басейну.  Це "Довідник  директора  шахти"  під 
загальною  редакцією  Я.  Наливайка  та  книга  В.  Вербиченка 
"Львіввугілля: тепло сонячного каменю"[1, 2]. Протягом 2002-06 років, 
науковим  дослідженням  трансформації  структури  промисловості 
Львівсько-Волинського вугільного басейну займається автор [5, 6, 7, 8].

Мета та завдання дослідження. 
Мета нашого дослідження полягає в дослідженні  сучасного стану 

промисловості Львівсько-Волинського басейну, зокрема трансформації 
вугільної  та  іншої  галузей  у  процесі  переходу  до  ринкових  умов 
господарювання, а також у виділенні головних її проблем, визначенні 
перспективних напрямків розвитку.

Основний матеріал дослідження. 
Незважаючи на сучасну нерентабельність вугільної галузі в Україні, 

в тому числі і вугільних підприємств Львівсько-Волинського вугільного 
басейну,  національні інтереси диктують необхідність її  збереження в 
складі паливно-енергетичного комплексу.

Для  більш  ефективної  роботи  Львівсько-Волинський  вугільний 
басейн  вимагає  реабілітації  і  модернізації  вуглевидобутку, 
застосування  нових  технологій,  освоєння  нових  блоків.  Балансові 
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запаси вугілля басейну складають близько 1,5 млрд. т [1, с.  24]. Це 
свідчить,  що  Львівсько-Волинський  басейн  ще  зовсім  не  вичерпав 
своєї  потенційної  потужності,  і  за  належної  уваги  може забезпечити 
паливом потреби промисловості і населення Західного регіону України.

На  користь  вкладення  державних  коштів  в  підтримку  басейну, 
засвідчує і те, що гірничо-геологічні умови розробки вугільних родовищ 
Львівсько-Волинського басейну незрівнянно кращі і  безпечніші,  ніж в 
Донбасі, головному регіоні видобутку вугілля в Україні. Вугільні пласти 
знаходяться  на  глибинах  400-700  м [1,  с.  26].  Вони  практично 
горизонтальні,  породи  підошви  і  покрівлі  стійкі,  заводненість  доволі 
низька.  Потужна  Червоноградська  збагачувальна  фабрика  може 
забезпечувати  високоякісне  збагачення  і  сортову  диференціацію 
вугілля. Собівартість однієї тонни вугілля на 30% нижча від донецького 
[1, с. 34]. Значно підвищити енергетичну перспективність басейну може 
застосування підземної  газифікації  вугілля  на ділянках,  непридатних 
для видобутку його шахтним способом.

Потрібно  також  подолати  проблему  недостатньої  технічної 
оснащеності  шахт,  зношення  основних фондів,  затримки  у  введенні 
нових  лав,  високої  аварійності  вибійного  обладнання, 
неукомплектованості  шахт  робітниками  основних  професій,  високої 
плинності кадрів. 

Важливою  проблемою  є  фактичний  розрив  між  видатками  і 
доходами  вуглевидобувних  підприємств.  Для  зниження  видатків 
потрібно  оптимізувати  транспортні  витрати,  впроваджувати 
ефективний менеджмент,  зокрема зменшити видатки  на управління, 
активніше працювати над енергозбереженням. Збільшення доходності 
можливе  за  рахунок  зниження  зольності  видобутого  вугілля,  росту 
обсягів  виробництва  товарної  продукції,  залучення  інвестицій  як 
внутрішніх,  так і  зовнішніх,  зокрема, від основного споживача – ВАТ 
“Західенерго”. 

Перспективність  видобутку  вугілля  на  шахтах  Львівсько-Волин-
ського  вугільного  басейну  підтверджує  також  те,  що  у  планах 
Мінвуглепрому України є будівництво тут  нових шахт.  Зокрема, пуск 
першої  черги  шахти-новобудови  “Нововолинська №  10”   у  ДП 
“Волиньвугілля”, заплановано на кінець 2007 р. [2, с. 99].   

У  найближчій  перспективі  на  території  басейну  передбачається 
також  освоєння  Південно-Західного  геологічного  району  (Карівське  і 
Тяглівське родовища), де зосереджені значні запаси кам`яного вугілля, 
в першу чергу коксівного. Це приведе до зміщення вуглевидобутку на 
південь. Потрібне буде будівництво нових поселень для проживання 
шахтарів. Важливу роль будуть відігравати Великі Мости, Белз, Угнів, 
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які знаходяться у безпосередній близькості від району нового освоєння 
[1, c. 21].

На  території  Південно-Західного  геологічного  району,  передусім, 
планується розпочати будівництво нової шахти “Тяглівська №1” у ДП 
“Львіввугілля”.  Місце  розташування  майбутньої  шахти  –  між  селами 
Любеля  і  Кулява  Жовківського  району.  Наразі  детально  розвідане 
шахтне  поле  і  вже  отримано  “Ліцензію  на  користування  надрами”. 
Глибина шахти становитиме 850 м. Потужність пластів 1,53– 1,63 м . 
Загальні  запаси вугілля становлять  близько 90 млн.  тонн коксівного 
вугілля.  [7,  с.  185].  Попит  на  таку  продукцію  підтверджено  на 
внутрішньому ринку України. Визначено і потенційний ринок збуту на 
заході  (Німеччина)  [1,  с.  186].  Кожна  із  нових  шахт  зможе  суттєво 
поліпшити економічні показники регіону. 

У зв`язку з початком освоєння Карівського і  Тяглівського родовищ 
потрібне  будівництво  нових  залізниць.  Можливо,  буде  відновлена 
залізниця, яку  будували в 1940–1941 рр. з Добротвора в Любелю. Далі 
можна   зробити  вихід  або  на  Раву-Руську,  або  на  Добросин. 
Планується  будівництво  залізниць  вздовж  родовищ  (Угнів-Жовква  і 
Белз-Великі Мости-Добротвір) [8, с. 187].

У  зв’язку  з  переміщенням  вуглевидобутку  на  південний  захід 
постане  проблема  забезпечення  роботою  жителів  Червонограда, 
Соснівки,  Гірника,  Сокаля.  Вже  зараз  потрібно  приділяти  увагу  для 
розвитку як традиційних для даного району галузей (деревообробна, 
легка, харчова, будівельна індустрія),  так і нових (машинобудування, 
електронна,  хімічна),  які  в  майбутньому  будуть  визначати 
спеціалізацію регіону.

Крім шахти “Тяглівська №1”, перспективними є і інші шахтні поля як 
на старих родовищах, так і на нових (Карівському і Тяглівському). Але 
крім  вищеперелічених  шахт  є  ще  й  інші.  Вони  пройшли  тільки 
попередню розвідку. Всього планується будівництво 12 шахт [1, с. 241].

Також  розробляється  проект  створення  промислово-фінансової 
групи на базі Добротвірської ТЕС і Червоноградської групи шахт, що 
сприятиме кращій реалізації вугілля і своєчасному поверненню коштів.

Як вже зазначалось вище, знайдено нові ринки збуту для львівсько-
волинського вугілля.  Також освоюється випуск  нових видів продукції 
(згадуване  вище  СП  угорської  компанії  “System  consulting”  і  ТзОВ 
“Західпромінвест”  з  випуску  енергетичного  палива  з  відходів 
збагачення центрально-збагачувальної фабрики) [6, с. 69].

Негативним  фактором,  який  гальмує  розвиток  регіону,  є 
недосконало  проведені  адміністративні  межі,  через  що  постійно 
виникають  суперечки  між  Червоноградською  міською  і  Сокальською 
районною радами. Ще в липні 1998 р. був розроблений і погоджений 
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“Проект  зміни  межі  міста  Червонограда  Львівської  області",  згідно 
якого в межу Червонограда заплановано додатково включити 355 га 
земель (житлова забудова і промислові підприємства, які знаходилися 
на  території  Сокальського  району,  а  підпорядковувалися 
Червоноградській  міській  раді).  Одна  проект  так  і  не  затверджено 
Верховною Радою України. Суперечки щодо зміни меж Червонограда 
тривають з 1994 р. Логічним було б об`єднання Сокальського району з 
Червоноградською міською радою і перенесення районного центру в м. 
Червоноград.  Це  б  вирішило  багато  питань,  через  які  постійно 
відбуваються  суперечки  між  червоноградськими  і  сокальськими 
органами влади. На нашу думку, Сокаль вже втратив своє значення як 
центр  Сокальського району.  Справжнім центром на сучасному етапі 
виступає Червоноград.

Для вирішення проблем, які виникли на території басейну (а це не 
лише  північна  частина  Львівської  області,  але  і  південно-західна 
частина  Волині),  можна  було  б  об`єднати  цю  територію  в  одну 
адміністративну  область,  однак  для  цього  потрібно  дочекатися  на 
реалізацію адміністративно-територіальної реформи в Україні.

У 80-х роках ХХ ст. на території  Львівсько-Волинського вугільного 
басейну  крім  вугільної  галузі,  набули  доволі  значного  розвитку  інші 
галузі  промисловості,  зокрема,  хімічна,  машинобудування  та 
металообробка, промисловість будівельних матеріалів, легка, харчова 
промисловість.  Однак  у  90-х  роках  ХХ ст.  структура  промисловості 
Львівсько-Волинського  вугільного  басейну  суттєво  звузилася,  деякі 
галузі  перестали  існувати  взагалі.  Тому  актуальним  є  питання 
диверсифікації  промислового  виробництва,  розвитку  нових  і 
відродження традиційних у регіоні галузей промисловості. 

Як і раніше, розвиток багатьох галузей промисловості більшою чи 
меншою мірою буде пов’язаний із вуглевидобутком. 

Особливої  уваги  в  процесі  використання  природних  ресурсів 
Львівсько-Волинського  вугільного  басейну  заслуговує  проблема 
шахтного  метану.  Необхідно  профінансувати  реалізацію  Державної 
програми  “Метан”.  Основне  завдання  цієї  програми  –  довести,  що 
шахтний метан із  негативного фактору і  ворога шахтарів може бути 
використаний,  як  цінна  корисна копалина.  Геологічні  ресурси  його  у 
вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну складають понад 20 
млрд. м3. [2, с. 46].   Для видобутку шахтного метану необхідно лише 
закупити обладнання.

Є  певні  перспективи  для  виробництва  з  вугілля  Львівсько-
Волинського вугільного басейну коксу. У січні 1999 р. був проведений 
експеримент,  у  результаті  якого  виявилося,  що  вугілля,  яке 
видобувають  у  Прибужжі,  може  служити  для  одержання  напівкоксу. 
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Дослід  здійснили  у  муфельних  печах  ВАТ  “Завод  “Зміна”.  При 
відповідних  температурних  режимах  було  випробуване  вугілля 
Західнобузького  і  Сокальського  пластів.  У  результаті  отримали 
напівкокс високої якості, який легко запалюється, не “боїться” вологи, 
має  високий  коефіцієнт  дії  спалювання  [5,с.184].  Напівкокс 
користується  великим попитом в  країнах  Західної  Європи,  який  там 
застосовується, як побутове паливо. У той же час його ціна майже в 
п’ять  разів  вища,  ніж  сьогодні  шахтарі  Червонограда  отримують  за 
своє вугілля [5, с. 185].

У перше десятиріччя ХХІ ст. планується на кожній шахті встановити 
для одержання напівкоксу муфельні печі. До того ж, будівництво трьох 
коксохімічних заводів на території  басейну передбачалось ще у 60-х 
рр. [1, с. 238].

На місцевій сировині,  сапропелевому і  коксівному вугіллі,  на базі 
ВАТ “Завод “Зміна” можна налагодити виробництво пластмас і виробів 
з них, а також із переробки продуктів коксохімії. 

Значні  перспективи  мають  підприємства  легкої  промисловості 
регіону,  які  вже  мають  досвід  співпраці  з  іноземними  партнерами. 
Потрібно  нарощувати  виробництво  на  ВАТ  “Веста”.  Це  одне  з 
найбільших підприємств такого типу на Україні,  поряд з подібними в 
Житомирі і  Чернівцях.  Щороку ці підприємства випускають майже 60 
млн. пар шкарпеткових виробів, а ємність українського ринку становить 
300-350 млн. пар у рік. [6, с. 69].

В  області  розроблено  “Пропозиції  по  пріоритетних  напрямках 
створення нових виробництв та робочих місць при закритті вугільних 
шахт у Червонограді”, в які входить 10 проектів [1, с. 119].

Зокрема,  пропонується  створити  Західно-Український  центр 
упаковки  –  фабрику  з  виготовлення  пакувальних  матеріалів. 
Засновниками  виступають  українсько-польське  СП  “Маркет”,  ТзОВ 
“ЮЕКС”  і  ДК  “Укрвуглереструктуризація”.  Вартість  будівництва  $  8,5 
млн.. Основна продукція фабрики – рулонні пакувальні матеріали на 
основі  паперу,  ламінованого  паперу,  алюмінієвої  фольги,  ламінату 
алюмінієвої  фольги,  поліетилену,  поліпропілену  та  ін.,  етикеткової 
продукції  довільної  конфігурації,  картонної  упаковки.  Річний  обсяг 
виробництва  оцінюється  у  $ 20  млн.  Ринки  збуту  –  Україна,  країни 
Центральної Європи, Білорусь, країни Балтії.

У  машинобудівній  галузі  заплановано  два  проекти:  виробництво 
сільськогосподарської техніки (картоплесаджалок, підгортачів картоплі, 
картоплекопалок,  бороновирівнювачів,  культиваторів  та  ін.)  на  ВАТ 
ЧЗМК (вартість проекту 4,2 млн. грн.;  організація виробництва через 
три  місяці  після  одержання  коштів)  і  налагодження  виробництва 
устаткування для харчової промисловості (установки для виробництва 
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макаронних виробів, сушильні шафи, пакувальні машини, гриль-бари), 
металовиробів  (запчастин  до  гірничошахтного  обладнання, 
автозапчастин), виробів з пластмаси та гуми, електронної апаратури 
на ВАТ “Завод “Зміна” (вартість проекту 6,9 млн. грн.) [1, с. 111]. 

У  легкій  промисловості  є  проекти створення нового  цеху  на  ВАТ 
“Калина”  (150  робочих  місць;  вартість  проекту  6,7  млн.  грн.)  та 
модернізація виробництва на ВАТ “Веста” (вартість проекту 6,8 млн. $, 
у тому числі 2,5 млн. $ власних коштів, а решта інвестиції) [1, с. 120].

У  хімічній  галузі  на  найближчі  роки  перспектив  поки  що  немає. 
Передусім, це пов’язано зі значними обсягами інвестицій, які необхідно 
вкласти у відродження цієї галузі  на території Львівсько-Волинського 
вугільного басейну. Хоча виробництвом ВАТ “Завод хімволокна” у 90-х 
роках  ХХ ст.  цікавилися  представники  австрійських  і  французьких 
фірм, до конкретних пропозицій з їх боку справа так і не дійшла. 

Значні перспективи має харчова промисловість, яка на сучасному 
етапі не здатна переробляти всю сільськогосподарську сировину, яка 
виробляється  на  території  басейну,  адже  цей  район  є  одним  з 
найбільших сільськогосподарських районів Західної України.

Відповідно до цих проектів, у недалекому майбутньому регіон може 
стати  не  лише  головною  паливною  базою  Західної  України,  але  і 
потужним промисловим районом, який буде випускати великий спектр 
продукції, що буде користуватися попитом не лише в Україні, але і за 
кордоном [2, c. 185].

Отже, незважаючи на критичний стан економіки і соціальної сфери, 
який,  поки-що,  подолати  так  і  не  вдалося,  у  Львівсько-Волинського 
басейну  є  майбутнє.  Надалі  потрібно  чекати  позитивних  змін  у 
розвитку суспільно-географічного комплексу басейну.

Перспективним  напрямком  для  міжнародного  співробітництва  є 
освоєння  нових  вугільних  родовищ,  зокрема  Любельського.  Спільну 
розробку  цього  родовища  планували  здійснювати  Західноукраїнська 
вугільно-холдингова  компанія  і  австралійська  компанія  “CCI  holdings 
ltd”  (“Carbon  Consulting  International”).  Створене  СП  “Любеля  ССІ”. 
Іноземні  інвестиції  дозволять  на  базі  сучасного  закордонного 
обладнання  та  технології  запроектувати  вугільну  шахту  з  високим 
рівнем виробництва і водночас зразковою щодо проблем екологічної 
безпеки.  Програмою  передбачено  видобуток  1100  тис.  тон  на  рік 
вугілля марки “К” для коксохімічної промисловості (ціна на світовому 
ринку близько $ 70 за тонну). Загальна вартість будівництва становить 
$ 194,2 млн. (353.4 млн. грн. у цінах 2006 р.), 50% вартості будівництва 
фінансує українська сторона [9, с. 237].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
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Незважаючи на сучасну нерентабельність вугільної галузі в Україні, 
в тому числі й вугільних підприємств Львівсько-Волинського вугільного 
басейну,  стратегічні  національні інтереси зумовлюють необхідність її 
збереження в складі паливно-енергетичного комплексу.

Для  більш  ефективної  роботи  Львівсько-Волинський  вугільний 
басейн  вимагає  реабілітації  і  модернізації  вуглевидобутку, 
застосування  нових  технологій,  освоєння  нових  блоків.  Балансові 
запаси вугілля басейну складають близько 1,5 млрд. т. Це свідчить про 
те,  що  Львівсько-Волинський  басейн  ще  зовсім  не  вичерпав  своєї 
потенційної  потужності  і  може  забезпечити  паливом  потреби 
промисловості та населення Західного регіону України.

Потрібно  подолати  проблему  недостатньої  технічної  оснащеності 
шахт,  зношення  основних  фондів,  затримки  у  введенні  нових  лав, 
високої аварійності вибійного обладнання, неукомплектованості шахт 
робітниками основних професій, високої плинності кадрів. 

Крім  вугільної  галузі,  серед  галузей  промисловості  значні 
перспективи  мають  машинобудування,  промисловість  будівельних 
матеріалів, харчова промисловість, яка на сучасному етапі не здатна 
переробляти всю сільськогосподарську сировину, яка виробляється на 
території басейну. Зростає роль сфери послуг, особливо таких галузей 
як  торгівля,  зв'язок,  туризм.  Регіон  може  стати  не  лише  головною 
паливною  базою  Західної  України,  але  і  потужним  промисловим 
районом,  який  буде  випускати  великий  спектр  продукції,  що  буде 
користуватися попитом не лише в Україні, але і за кордоном.
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ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ:
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗМІЩЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ

Здійснено  суспільно-географічний  аналіз  кількості,  ресурсного 
забезпечення  та  товарного  виробництва  фермерських  господарств 
України. Визначено позитивні та негативні сторони їх розвитку.

 
NATALIYA MEZENZHEVA,
KOSTYANTYN MEZENZHEV

FARMS IN UKRAINE: SOCIALLY-GEOGRAPHICAL FACTORS 
OF PLACING AND DEVELOPMENT

The  human-geographical  analyses  of  number,  resource  support  and 
commodities production in farmhouse is carried out. Positive and negative aspects  
of its development are determined. 

Постановка проблеми. 
Досвід багатьох економічно розвинутих держав світу стверджує, що 

фермерство є однією з основних форм господарювання в агробізнесі. 
Безпосередня відповідальність за результати господарської діяльності, 
добробут  його  працівників  роблять  фермерські  господарства 
стабільними і водночас гнучкими, пристосованими до функціонування 
в ринковому середовищі.

 Правове  та  соціально-економічне  середовище  в  Україні, 
менталітет  жителів  сільської  місцевості  не  спонукають  до  розвитку 
такого виду підприємницької діяльності  в сільському господарстві,  як 
фермерство. Фермерські господарства щороку виробляють лише 3-4% 
сільськогосподарської  продукції  і  не  відіграють  вагомої  ролі  у 
виробництві товарної сільськогосподарської продукції в Україні. 

Водночас, з огляду на агропромисловий потенціал України, світову 
економічну кризу, дослідження фермерства як виду малого бізнесу в 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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сільському господарстві держави являє значний інтерес. Фермерство 
можна  вивчати  в  різних  аспектах  –  економічному,  соціальному  та 
суспільно-географічному.  Суспільно-географічний  підхід  передбачає 
аналіз особливостей фермерських господарств, зумовлених впливом 
території,  на  якій  формуються  ринкові  відносини,  діють  поєднання 
різноманітних чинників [1]. Саме тому виникає потреба регіонального 
аналізу  розміщення,  розмірів,  кількості  занятих,  матеріально-
технічного  забезпечення,  товарного  виробництва,  урожайності  та 
продуктивності  галузей  фермерських  господарств  відповідно  до 
соціально-економічних,  правових  та  природних  передумов 
середовища бізнесової діяльності. 

Ґрунтовний  аналіз  регіональних  особливостей  функціонування 
фермерських  господарств  в  Україні  на  2000  рік  було  здійснено 
М. Пістуном, Я. Олійником та В. Гуцалом [1]. Однак,  виникла потреба 
в  суспільно-географічній  оцінці  розвитку  фермерства  в  Україні  з 
урахуванням  нових  чинників  його  розвитку.  Саме  це  і  зумовило 
написання  даної  статті,  метою якої  є  дослідження  регіональної 
диференціації різних складових фермерства в сільському господарстві 
України, виявлення найсуттєвіших його проблем. 

Виклад основного матеріалу. 
Селянське (фермерське) господарство – це форма підприємницької 

діяльності  громадян,  яка  включає  виробництво  товарної 
сільськогосподарської  продукції,  її  переробку  та  реалізацію з  метою 
отримання  прибутку  на  наданих земельних  ділянках.  Як  правило,  в 
Україні фермерське господарство є сімейно-трудовим об’єднанням. 

Необхідність  і  важливість  розвитку  фермерських  господарств  в 
Україні  пов’язана з підвищенням зацікавленості  селян у результатах 
своєї  праці;  активізацією  використання  особистих  заощаджень 
заможних  селян  у  сфері  сільськогосподарського  виробництва; 
створенням робочих місць в сільській місцевості; сприянням розвитку 
сільського  господарства  у  важкодоступних  для  великомасштабного 
виробництва регіонах (наприклад, в гірських місцевостях); створенням 
конкурентного  середовища  серед  основних  товаровиробників  на 
агропродовольчому ринку. 

Зарубіжний досвід ведення фермерства свідчить про те,  що така 
форма  господарювання  має  ряд  переваг.  Зокрема,  при  поширенні 
фермерських господарств відбувається процес зміни форм власності у 
сільській місцевості, який супроводжується цілим рядом організаційно-
економічних переваг. Так, фермер, одержуючи засоби виробництва у 
приватну власність, має суттєві стимули до високопродуктивної праці, 
дотримання  технологій  виробництва,  введення  інновацій.  Також  у 
фермерстві поєднуються функції власності, праці та управління в одній 
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особі.  Це  створює  додаткову  можливість  ефективного  ведення 
господарства  за  рахунок  безпосередньої  відповідальності  за 
результати підприємницької діяльності. 

Перешкоди  розвитку  фермерства  в  Україні  пов’язані  із 
організаційно-правовою  його  забезпеченістю,  фінансово-кредитної 
підтримкою та можливостями логістичного  обслуговування.  Зокрема, 
окремі  державні  програми  з  підтримки  сільськогосподарських 
виробників є недоступними для невеликих фермерських господарств. 
Комерційна банківська система не завжди орієнтована на задоволення 
потреб малих фермерських господарств у кредитних ресурсах. Щодо 
логістичного  обслуговування,  то  системи  ресурсного  забезпечення  і 
збуту,  орієнтовані  на  невеликі  обсяги  постачання  або  доставки 
сільськогосподарської  продукції  і  продовольства,  лише  почали 
розвиватися  в  Україні.  Прикладом  цього  є  створення  регіональних 
логістичних центрів. 

Фермерство зародилося в Україні в кінці 1980-х років ХХ століття. 
Перше фермерське господарство з назвою «Айова» було засноване в 
Лановецькому районі  Тернопільської  області.  Його площа становила 
420  га.  У  господарстві  займалися  вирощуванням  зернових  культур 
(головним чином пшениці). На цьому підприємстві було зайнято п’ять 
працівників,  матеріально-технічне  забезпечення  господарства 
відповідало  найвищим  вимогам  того  періоду.  У  1990  році 
функціонувало вже 82 фермерських господарства, які розміщувалися у 
14  областях  України.  Ці  підприємства  обробляли  лише  2,0  тис.  га 
сільськогосподарських  угідь.  Масове  становлення  фермерства 
розпочалося у 1992-1993 роках.

Найбільш  динамічно  фермерські  господарства  формувалися  у 
степових  областях.  В  окремі  періоди  кількість  фермерських 
господарств скорочувалася (1998-1999, 2003-2005) (рис. 1).

За даними Державного комітету статистики України, у 2006 році в 
державі функціонувало 43,2 тисяч фермерських підприємств. 

Найбільше фермерських господарств розміщено у Степовій зоні, де 
їх  знаходиться  понад  62%.  Лідирує  за  кількістю  створених 
фермерських  господарств  Одеська  область  –  14,5%  від  загальної 
кількості фермерських господарств в Україні. 

Важливим  є  результат  аналізу  динаміки  земельних  площ,  що 
використовуються  фермерськими  господарствами.  Так,  38,4  тис. 
фермерським  господарствам  у  2000  році  належало  2157  тис.  га 
сільськогосподарських  угідь.  До  2006  року  кількість  господарств 
збільшилася на 12% (43,2 тис.), а площа використовуваних земельних 
угідь – на 84% (3973 тис. га). Отже, фермерські господарства значно 
розширили  свої  площі.  Так,  у  2006  році  четверта  частина 
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сільськогосподарських  угідь  належала  господарствам,  розмір  яких 
складає  від  100  до  500  га,  на  які  припадає  лише  10%  загальної 
чисельності  фермерських  господарств.  Найчисельнішими  є 
фермерські господарства з площею сільськогосподарських угідь від 20 
до  50  га  (33%).  Але  такі  господарства  займають  лише  13%  від 
загальної площі сільськогосподарських угідь. 
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Рис. 1. Динаміка кількості фермерських господарств в Україні

Рілля складає 96% площі фермерських господарств. Закономірності 
її  розподілу  по  території  ідентичні  тим,  які  характерні  для 
сільськогосподарських угідь. 

Територіальна  диференціація  в  чисельності  фермерських 
господарств, площі сільськогосподарських угідь та ріллі, що належать 
одному  господарству,  викликана  природними  та  соціально-
економічними  чинниками.  Найбільш  важливими  серед  них  є  частка 
сільськогосподарських  угідь  у  структурі  земельного  фонду,  густота 
сільського  населення,  територіальна  спеціалізація  сільського 
господарства,  що визначає ефективність вирощування кон’юнктурної 
сільськогосподарської продукції. 

У 2006 році у фермерських господарствах було зайнято 132 тисячі 
працівників.  В  Україні  фермерство  є  сферою  чоловічої  праці,  адже 
частка  жінок  у  загальній  чисельності  працюючих  лише  25%.  Це 
відповідає світовим тенденціям. 

104



Більше половини занятих у фермерських господарствах проживає в 
степових  областях.  На  одне  середньостатистичне  фермерське 
господарство припадає троє працюючих.  

Фермерські  господарства  України  виробляють  незначну  частину 
валової продукції сільського господарства – лише 4,3%. Але ця частка 
має  тенденцію  до  постійного  зростання  (рис. 2).  Відсоток  продукції 
рослинництва  фермерських  господарств  у  загальному  обсязі 
виробництва  валової  продукції  галузями  рослинництва  в  Україні 
складає 6,7%, а тваринництва – 1,1%. 
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Рис. 2. Частка фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського 
господарства в Україні

Фермерські  господарства  України  спеціалізуються  на  виробництві 
рослинницької  продукції.  В  структурі  валової  продукції  фермерських 
господарств на рослинництво припадає 89%, а тваринництво – 11%. 
Такі пропорції характерні для фермерського господарства України на 
всіх етапах його становлення. 

Структура  посівних  площ  фермерських  господарств  має  такий 
вигляд: зернові та зернобобові культури – 70,5%, технічні культури – 
27,5%, овочі, баштанні та картопля – 1,0%, кормові культури – 1,0% 
(рис. 3).

Найбільші  площі  сільськогосподарських  угідь  фермерських 
господарств зайняті під посівами кон’юнктурної на агропродовольчому 
ринку  продукції  –  ярого  ячменю,  соняшника  та  озимої  пшениці. 
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Найбільшу  питому  вагу  серед  сільськогосподарських  виробників 
фермерські  господарства  мають  у  виробництві  гречки  (20%),  ярого 
ячменю, соняшника та проса (по 16%), озимої пшениці (13%). 

Виробництво  зернових  і  зернобобових  культур  фермерськими 
господарствами  в  цілому  складає  20%  від  загального  їх  збору  в 
Україні. Найбільші валові збори зернових та зернобобових характерні 
для  трьох  степових  областей  –  Кіровоградської,  Одеської  та 
Дніпропетровської, сумарна частка яких складає 35%. 

Виробництво  соняшника  у  фермерських  господарства  України 
складає  16% від  загального  його  збору  в  країні.  При  цьому  на  три 
області – Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську – припадає 
майже половина валового збору соняшника фермерських господарств. 
У  ряді  областей  соняшник  або  не  вирощується  фермерами 
(Волинська,  Львівська,  Рівненська  області),  або  вирощується  в 
незначній  кількості  (Житомирська,  Сумська,  Чернігівська, 
Тернопільська,  Хмельницька,  Закарпатська,  Івано-Франківська, 
Чернівецька області). 
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Рис. 3. Структура посівних площ фермерських господарств України у 2006 році

Частка  фермерських  господарств  у  валовому  зборі  картоплі  в 
Україні  складає  лише  0,5%.  Понад  50%  валового  збору  картоплі 
припадає  на  фермерські  господарства  Київської,  Чернігівської  та 
Тернопільської областей. 

Виробництво овочів у фермерських господарствах складає 2,8% від 
загальноукраїнського показника. Основним регіоном вирощування цієї 
продукції фермерами є Херсонська область, на яку припадає третина 
виробництва  овочів.  Значні  обсяги  овочів  вирощують  фермери 
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Одеської,  Миколаївської,  Дніпропетровської,  Запорізької,  Київської  та 
Львівської областей. 

Спостерігається  істотна  залежність  урожайності  різних 
сільськогосподарських  культур  від  площі  та  валового  збору 
фермерського  господарства.  Так,  зернові  та  зернобобові 
найоптимальніше вирощувати у господарствах площею понад 500 га, 
де  їх  урожайність  20-25  центнерів  з  гектара.  Найвища  урожайність 
зернових (30 ц/га), яка перевищує середню в 1,5 рази, характерна для 
господарств площею понад 1000 га.  Така ж залежність характерна і 
для  вирощування  кукурудзи.  Найефективніше  її  вирощувати  у 
господарствах  із  площею  збору  250-500  га,  де  урожайність 
підвищується  до 35 ц/га  і  перевищує  середню на 25%. Урожайність 
соняшника збільшується порівняно із середніми показниками  на 30% у 
фермерських  господарствах площею 500 га і більше. 

Тваринництво  не  є  важливою  галуззю  діяльності  фермерських 
господарств.  Частки  поголів’я  різних  видів  худоби  фермерських 
господарств  у  загальній  чисельності  поголів’я  худоби  в  Україні  є 
мізерними.  Зокрема,  у  фермерських  господарствах  вирощують  2,9% 
поголів’я свиней, 2,7% овець та кіз, 1,8% великої рогатої худоби, 0,7% 
птиці та 0,3% бджіл. Суттєві регіональні відміни концентрації поголів’я 
худоби у фермерських господарствах характерні  для окремих видів. 
Так,  третину  поголів’я  великої  рогатої  худоби  зосереджено  у 
Хмельницькій,  Вінницькій  та  Житомирській  областях;  половина 
поголів’я  птиці,  що  утримується  у  фермерських  господарствах, 
знаходиться у Львівській області. 

Незначною є питома вага фермерських господарств у загальному 
виробництві  продукції  тваринництва. Зокрема, по м’ясу цей показник 
складає 1,4%, молоку – 0,7%, яйцях – 0,4%, меду – 0,2%. Найбільші 
обсяги  виробництва  м’яса  за  рахунок  м’яса  птиці  характерні  для 
Львівської області і складають 40% від загального обсягу виробництва 
м’яса  у  фермерських  господарствах.  Найбільші  обсяги  молока 
виробляють області Полісся та Поділля. 

Незадовільним є матеріально-технічне забезпечення фермерських 
господарств. У 2006 році на одне фермерське господарство припадало 
0,73  трактора,  0,19  зернозбирального  комбайна,  0,01 
кукурудзозбирального комбайна, 0,36 сівалки. 

Діяльність  фермерських  господарств  в  Україні  в  цілому  є 
прибутковою. Рівень рентабельності продукції, вирощеної фермерами, 
складає  17,7%.  Найвищий  рівень  рентабельності  характерний  для 
господарств,  що  вирощують  різні  види  зернових  та  соняшник.  За 
оцінками  аналітиків  Проекту  аграрного  маркетингу,  фермерське 
господарство,  що вирощує зернові,  може мати стабільний прибуток, 
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достатній для подальшого розвитку і розширення, за умови наявності у 
фермерів  мінімум  1000-1200  га  орної  землі,  необхідної  техніки  та 
дотримання технологій вирощування. 

Частина  фермерських  господарств  займаються  додатковими 
видами  діяльності.  Найпоширенішими  з  них  є  надання 
сільськогосподарських  послуг,  включаючи  ремонт 
сільськогосподарської техніки (більше 7% господарств), торгівля (2,2% 
господарств), переробка сільськогосподарської продукції (1,2%). 

Важливим суспільно-географічним аспектом розвитку фермерства в 
Україні є регіональний аналіз діяльності фермерських господарств за 
агропромисловими  зонами.  Територіальні  пропорції  розвитку 
фермерства в Україні показано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Регіональний розподіл показників діяльності фермерських господарств 

в Україні у 2006 році

Регіони Загальна 
кількість 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь

Чисельність 
працюючих

Обсяг валової 
продукції 

сільського 
господарства

одиниць % тис. га % осіб % млн. 
грн. 

%

Україна 43150 100,0 3972,8 100,0 132031 100,0 4097 100,0
Волинська 839 1,9 31,6 0,8 2795 2,1 44,3 1,1
Житомирська 746 1,7 64,4 1,6 3566 2,7 61,9 1,5
Львівська 1258 2,9 58,1 1,5 3725 2,8 174,3 4,3
Рівненська 532 1,2 53,3 1,3 3640 2,8 60,4 1,5
Чернігівська 466 1,1 58,8 1,5 2157 1,6 87,7 2,1
Області Полісся 3841 8,9 266,2 6,7 15883 12,0 428,6 10,5
Вінницька 1535 3,6 164,8 4,1 7839 5,9 198,3 4,8
Київська 1529 3,5 134,7 3,4 4895 3,7 197,0 4,8
Полтавська 1533 3,6 162,9 4,1 5297 4,0 178,0 4,3
Сумська 746 1,7 101,1 2,5 3203 2,4 90,6 2,2
Тернопільська 688 1,6 54,0 1,4 3494 2,6 87,5 2,1
Харківська 1290 3,0 216,9 5,5 6095 4,6 198,3 4,8
Хмельницька 1246 2,9 143,2 3,6 6612 5,0 139,7 3,4
Черкаська 1140 2,6 111,4 2,8 3763 2,9 162,6 4,0
Області Лісостепу 9707 22,5 1089 27,4 41198 31,2 1252 30,6
АР Крим 1977 4,6 126,2 3,2 3506 2,7 110,1 2,7
Дніпропетровська 3431 8,0 449,4 11,3 11219 8,5 428,5 10,5
Донецька 1732 4,0 192,6 4,8 4869 3,7 147,9 3,6
Запорізька 2328 5,4 279,9 7,0 6357 4,8 257,0 6,3
Кіровоградська 2623 6,1 390,3 9,8 9864 7,5 407,7 10,0
Луганська 1410 3,3 246,2 6,2 5176 3,9 139,0 3,4
Миколаївська 4559 10,6 310,2 7,8 8829 6,7 265,0 6,5
Одеська 6255 14,5 362,6 9,1 12506 9,5 323,9 7,9
Херсонська 2506 5,8 211,0 5,3 6444 4,9 266,1 6,5
Області Степу 26821 62,2 2568,4 64,6 68770 52,1 2345,2 57,2
Закарпатська 1480 3,4 11,9 0,3 2475 1,9 29,5 0,7
І-Франківська 542 1,3 20,8 0,5 2088 1,6 24,5 0,6
Чернівецька 759 1,8 16,5 0,4 1617 1,2 17,2 0,4
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Гірські області 2781 6,4 49,2 1,2 6180 4,7 71,2 1,7

У  степових  регіонах  України  розташовано  62,2%  загальної 
чисельності  фермерських  господарств,  у  лісостепових  –  22,5%. 
Фермерські господарства Полісся складають лише 8,9% загальної їх 
чисельності, а гірських областей – 6,4%. 

У цілому на одне середньостатистичне фермерське господарство 
найбільше  сільськогосподарських  угідь  приходиться  у  лісостепових 
областях – 112,2 га, тоді як у степових – 95,8 га, у поліських – 69,3 га, у 
гірських  –  17,7  га.  Середній  розмір  фермерського  господарства  в 
Україні  нараховує  92,1  га  сільськогосподарських  угідь.  Найбільші  за 
площею  сільськогосподарських  угідь  фермерські  господарства 
Луганської,  Харківської,  Кіровоградської  та  Дніпропетровської 
областей.  Найменші  ділянки  сільськогосподарських  угідь  характерні 
для  фермерських  господарств  Закарпатської,  Івано-Франківської  та 
Чернівецької областей. 

Для лісостепових областей України характерна також і  найбільші 
кількість зайнятих, розрахована на одне фермерське господарство. В 
Лісостепу цей показник дорівнює 4,2 працюючих,  тоді як в поліських 
областях  –  4,1,  степових  –  2,6,  гірських  –  2,2.  Зумовлене  це 
регіональними відмінами спеціалізації фермерських господарств.

Найбільший  обсяг  валової  продукції  сільського  господарства  у 
розрахунку  на  одне  фермерське  господарство  виробляється  у 
лісостепових областях, найменший – в гірських. 

Висновки. 
Відсутність бізнес-середовища у сільському господарстві України не 

стимулює до розвитку фермерства. І надалі жителі України віддають 
перевагу  такій  формі  підприємницької  діяльності,  як  ведення 
особистого  підсобного  господарства.  Частка  особистих  підсобних 
господарств  жителів  України  у  загальному  обсязі  виробництва 
сільськогосподарської  продукції  та  продовольства  залишається 
значною  і  становить  65%.  Водночас,  поступово  і  регіонально 
диференційовано  зростає  значення  фермерських  господарств. 
Найбільш  оптимальні  умови  для  їх  розвитку,  з  точки  зору 
агрокліматичних  та  соціально-економічних  передумов,  ефективності 
вирощування  кон’юнктурної  на  агропродовольчому  ринку  продукції, 
використання  матеріальних  та  трудових  ресурсів,  характерні  для 
Степової та Лісостепової агропромислових зон України. 

ЛІТЕРАТУРА

109



1. Пістун  М.  Д.,  Олійник  Я.  Б.,  Гуцал  В.  О.  Регіональні  особливості 
функціонування  в  Україні  селянських  (фермерських)  господарств  //  
Вісник Київського університету. Географія. – 2003. – Вип. 49. – С. 5-7. 

2. Сільське господарство України за 2006 рік: Статистичний збірник. –  
К.: Держкомстат України, 2007. – 370 с. 

110



Географія. Економіка. Екологія. Туризм:Географія. Економіка. Екологія. Туризм:
Регіональні студіїРегіональні студії

Випуск 3/2009Випуск 3/2009

УДК 379.851 (477.8)УДК 379.851 (477.8)

НАТАЛІЯ ПАНЬКІВ1

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 
ТУРИЗМУ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано  територіально-функціональні  аспекти  розвитку 
сільського  зеленого  туризму  в  гірських  районах  Львівської  області.  
Розглянуто передумови, проблеми та перспективи його розвитку.

NATALIYA PANKIV

PECULIARITIES OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT 
IN HIGH DISTRICTS OF L’VIV REGION

The  territory  –  functionity  aspects  of  development  peculiarities  rural  green 
tourism  are  analysed  in  high  districts  of  Lviv  region.  The  main  precordition,  
problems and perspectives are considered.

Постановка проблеми. 
Питання  розвитку  сільського  зеленого  туризму  особливої 

актуальності набуло в останні роки. Організація відпочинку на селі має 
надзвичайно  позитивний  вплив  на  економіку  та  екологію  регіону  за 
рахунок  розширення  сфери  зайнятості  сільського  населення  та 
можливості  реалізації  на  місці  продукції  особистого  селянського 
господарства,  забезпечення туристів  екологічно чистими продуктами 
харчування  та  збереження  природи. Враховуючи  те,  що  77,8% 
населення гірських районів Львівщини проживає на території сіл, для 
регіону розвиток сільського зеленого туризму є вкрай важливим. Крім 
того,  більше  половини  мешканців  працездатного  віку  не  мають 
постійної роботи, а рівень безробіття з кожним роком зростає (4,9% у 
гірському регіоні, проти 2,7% обласного показника станом на 2007 р.) 
[8]. 

Багаторічний  аналіз  переконливо  підтвердив,  що  господарська 
діяльність у регіоні  дослідження неспроможна забезпечити достатній 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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рівень  надходжень  до  місцевого  бюджету,  а  місцевий бюджет  –  це 
основне  джерело  розвитку  соціальної  сфери  на  селі.  Сільський 
зелений  туризм  істотно  впливає  на  благоустрій  села,  розвиток 
соціальної  інфраструктури,  сфери  обслуговування,  поліпшення 
демографічної  ситуації  на  селі.  Соціально-економічними 
передумовами розвитку сільського зеленого туризму є, в першу чергу, 
наявний приватний житловий фонд та власні трудові ресурси.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вищезгаданий  напрям  туристичної  діяльності  лише  починає 

розвиватися  та  набирати  обертів,  що  зумовлює  різноманітність  та 
багатоаспектність  трактувань  щодо  його  структури,  завдань  та 
напрямків  розвитку.  Так,  М.  Рутинський  та  Ю.  Зінько  розглядають 
зелений туризм як окрему форму рекреаційної діяльності, розкриваючи 
основні поняттєво-термінологічні та концептуально-теоретичні аспекти 
його розвитку [7]. 

У  статті  М.  Барановського  обґрунтовано  стратегію  використання 
туризму,  зокрема  сільського,  для  активізації  розвитку  депресивних 
аграрних територій,  висвітлено переваги,  форми та напрями впливу 
сільського туризму на їх розвиток [3]. 

Аналіз  становлення  та  розвитку  сільського  зеленого  туризму,  як 
компоненту  комплексного  розвитку  сільських  територій  в  Україні, 
висвітлено у праці Л. Двірської [5]. 

Безумовно,  Україна  лише  розпочала  свій  шлях  до  світових 
стандартів  сільського  зеленого  туризму  на  основі  прийняття  низки 
важливих  законів  і  документів  [1,  2],  що  дозволяє  розробити 
функціональні основи для його розвитку. Проте, не менш важливим є 
територіальний аспект діяльності сільського туризму в межах окремих 
одиниць  адміністративно-територіального  поділу  України,  що  дає 
можливість порівняти регіональні передумови, співставити можливості 
та виробити регіональні стратегії розвитку сільського туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Сільський  зелений  туризм  існує  в  Україні  віддавна.  Йдеться  не 

тільки  про  радянські  часи,  коли  через  брак  місць  у  готелях  чи 
санаторіях відпочиваючі винаймали помешкання у приватному секторі. 

У середині XIX-XX століть відпочинок у бойківському селі мав назву 
«літниського» і передбачав розміщення туристів у сільських оселях на 
тривалий  період  (кілька  тижнів,  місяців).  Власне,  для  багатьох 
сучасних оздоровчо-відпочинкових центрів гірських районів Львівської 
області – Сколе, Славське, Тисовець, Коростів, Розлуч, Турка, Старий 
Самбір – літниський рух був першою формою рекреаційного освоєння 
цих  місцевостей  [4].  Починаючи  з  60-х  років  минулого  століття,  тут 
почала формуватися сучасна туристична інфраструктура – оздоровчі 
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бази, санаторії, гірськолижні комплекси. При цьому власники будинків 
та квартир також не відставали і, користуючись дефіцитом місць для 
відпочинку, поселяли чи не на одному квадратному метрі кілька осіб [4, 
с. 357].

Тепер ситуація дещо змінилася. Насамперед тому, що для наших 
туристів,  які  вже  ознайомились  із  рівнем  закордонного  сервісу, 
відпочинок  «по  двоє  на  одному  метрі»  перестав  бути  привабливою 
екзотикою.  Водночас,  рівень  заробітків  не  дозволяє  українським 
громадянам  відпочивати  у  комфортабельних  готелях,  а  тому 
відпочивальники  згадали  про  приватний  сектор.  Попит  породив 
пропозицію, проте тепер у вигляді «зеленого» чи сільського туризму [6, 
с. 523].

У гірських районах Львівщини є усі умови для розвитку «зеленого» 
туризму  на  рівні  світових  стандартів.  Зокрема,  вони  володіють 
унікальною  природою,  цілющими  джерелами,  багатою  історико-
архітектурною  спадщиною,  самобутнім  побутом  та  «чистою» 
екологією.  Недарма сьогодні  найбільшу популярність  серед туристів 
набувають  агротурпродукти  Славська,  Орявчика,  Сколе,  Розлуча, 
Східниці.

Важливим є  залучення  до надання туристичних послуг  власників 
агроосель,  які  бажають  займатися сільським  зеленим туризмом.  Ця 
форма  відпочинку  відбувається  на  території  «справжнього  села»  і 
провадиться  місцевими  мешканцями.  Вона  передбачає  безліч 
різноманітних  розваг,  пов'язаних  з  природою,  а  також  лікувальним, 
пізнавальним, культурним, етнічним видом туризму, що безпосередньо 
залучає до використання потенціал і ресурси села.

Згідно  результатів  проведеного  моніторингу,  найбільша  кількість 
агроосель – 110 – налічується у Сколівському районі, у Турківському – 
50 і 25 туристичних агрогосподарств – у Старосамбірському районі.

Загалом,  за  неофіційними  даними,  на  Львівщині  працює близько 
п’ятисот агроосель, з-поміж яких лише 10% зареєстровані як приватні 
підприємці,  тобто,  сплачують  податки.  Найвищим  рівнем 
обслуговування  і  облаштування  характеризуються  гірські  курорти  – 
сільські оселі Славська, Коростова, Сколе, Розлуча, Східниці. Кількість 
«сільських» туристів у розрахунку на одну оселю щороку коливається 
від кількох десятків до кількох сотень із тривалістю перебування від 2-3 
днів до двох тижнів. Прибуток таких підприємств коливається від 1 тис. 
до 18 тис. грн. за рік, а вартість відпочинку – від 40 грн. до 50 у. о. за 
добу взимку та від 15 грн. до 25 у. о. влітку – у Сколівському районі та 
від 10 грн. за добу – у Старосамбірському районі.

Розвиток  сільського  туризму  не  потребує  великих  затрат,  що  є 
очевидним плюсом для власників приватних осель. Звідси і невисока 
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вартість  послуг.  До  того  ж  подальша  розбудова  інфраструктури 
відпочинку  на  селі  дозволить  подолати  сільське  безробіття,  яке  в 
області набуло загрозливих масштабів. Особливо з огляду на те, що 
селяни  отримують  змогу  збувати  продукцію  своїх  підсобних 
господарств відразу на місці для приготування їжі у приватних готелях 
та  закладах  громадського  харчування.  Додаткові  кошти  можна 
заробляти,  організовуючи  для  туристів  фольклорні  дійства, 
відзначення  традиційних  народних  свят,  зустрічі  з  народними 
майстрами, прогулянки на конях, екскурсії горами, продаж власноруч 
виготовлених сувенірів.

Не дивно, що сільський туризм у більшості розвинутих країн – це 
одна  з  основ  економічного  та  соціального  добробуту  села,  бо  його 
неможливо  розвивати  без  розбудови  загальної  сільської 
інфраструктури.  Прокладання  доріг,  газопроводів,  ліній  зв'язку, 
розвиток  сільських  господарств,  поліпшення  санітарно-екологічного 
стану,  відкриття  у  селах  лікарень,  магазинів,  перукарень,  готельно-
ресторанних комплексів – все це неминуче тягне за собою туристичний 
бізнес.  До того ж у  районах,  багатих на історико-культурні  пам’ятки, 
з’являється можливість акумулювати кошти на реставрацію та охорону 
пам’яток архітектури, інших визначних місць.

Крім  того,  така  діяльність  спонукає  сільських  мешканців  до 
самоосвіти, зокрема, до вивчення іноземних мов. Проте, щоб успішно 
провадити туристичне підприємство необхідно володіти спеціальними 
знаннями  та  навичками.  Як  засвідчує  практика,  найбільше  клопоту 
селяни  мають  з  підготовкою  житла  для  прийому  туристів  та  у 
спілкуванні з ними. Тут їм можуть допомогти Центри сприяння розвитку 
сільського  зеленого  туризму,  що  організовують  навчальні  семінари. 
Також  Рада  туризму  Карпатського  регіону  видає  підручники  для 
власників  агроосель,  а  ті  з  них,  хто  працює  легально  і  проходить 
сертифікацію, потрапляють у каталоги, котрі Рада розповсюджуватиме 
в туристичних фірмах та туристичних Інтернет-виданнях.

Та найголовніше, що необхідно  зробити для розвитку туризму на 
селі та в малих містах – прийняти Закон про сільський туризм, який 
пройшов  перше  читання  у  Верховній  Раді  України.  Це  дозволить 
врегулювати усі питання зі сплати податків та дасть змогу Раді туризму 
Карпатського регіону разом із Львівським обласним Центром сприяння 
розвитку  сільського  зеленого  туризму  класифікувати  оселі.  Така  ж 
класифікація необхідна, щоб налагодити випуск рекламних каталогів, у 
яких,  зокрема,  буде  вказано,  скільки  і  за  що  платить  турист.  Вона 
дозволить  агрооселям  конкурувати  з  готелями  і  санаторіями,  які  в 
свою чергу  будуть  змушені  знизити  порівняно  високу  вартість  своїх 
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послуг,  а  це,  знову  ж  таки  –  додаткові  туристи,  додаткова  реклама 
гірського району.

Поняття  «сільський  туризм»  часто  ототожнюють  з  поняттям 
«агротуризм».  Між  ними  і  справді  багато  схожого,  проте  сільський 
туризм  є  ширшим  поняттям  за  своїм  змістом,  тому  можна 
стверджувати,  що  агротуризм  є  однією  з  головних  форм сільського 
зеленого  туризму,  що  передбачає  використання  сільського 
господарства  з  метою  рекреації,  освіти  та  активного  залучення  до 
традиційних форм господарювання [7,с.19]. 

Сьогодні  агротуризм  в  Україні  виступає  як  спрощена  форма 
сільського  зеленого  туризму.  Основна  проблема  агротуризму  на 
даному етапі його розвитку – це необхідність прийняття Закону «Про 
агротуризм»,  який  регламентуватиме  діяльність  таких  осель.  Ще 
одним  питанням,  що  потребує  вирішення,  є  сертифікація,  що 
дозволить  кваліфікувати  сільські  оселі  за  рівнем  сервісу  для  різних 
категорій  туристів.  Закон  повинен  врегульовувати  питання  -  ким  є 
власник  агрооселі  і  яку  діяльність  він  веде  (надає  послуги 
відпочиваючим  туристам  як  підприємець  чи  веде  підсобне 
господарство).

Поява  нових  туристичних  продуктів  і  правильний  маркетинг 
сільського туризму збільшить потік відпочиваючих у депресивні гірські 
райони.  Благоустрій  туристичної  зони,  випуск  каталогів,  маркування 
туристичних  маршрутів  –  є  невід'ємною  частиною  розвитку  туризму 
саме там.

Для  розвитку  агротуризму  необхідно  створити  умови  для 
облаштування  агроосель,  що  неможливо  без  надання  власникам 
агроосель кредитів, короткотривалих – для перебудови існуючих осель 
та довготривалих – під їх будівництво. 

Врегулювання відносин між власниками агроосель і туристичними 
фірмами,  які  скеровують  до  них  туристів  –  ще  одна  проблема,  що 
потребує вирішення. Власники туристичних фірм удвічі, а інколи втричі 
піднімають вартість відпочинку в агрооселях. Відповідно, турист очікує 
на вищий рівень сервісу, який власник приватної агрооселі не в змозі 
йому забезпечити.

Сільський  зелений  туризм  активно  розвивається  у  сусідній 
республіці Польща. Ще десять років тому там майже ніхто не вірив у 
перспективність  і  прибутковість  сільського  зеленого  туризму  для 
селянина.  Держава,  за  допомогою  Європейського  Союзу,  виділила 
кредити  для  ремонту  агроосель.  Найбільшим  успіхом  користуються 
агрооселі  у  старих  будинках,  в  яких  збережені  народні  традиції  та 
архітектура. Для приваблення туристів польські власники виділяють на 
рекламу до 20 відсотків свого заробітку [9, с. 55].
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У  Турківському  районі  Львівщини  найкращі  умови  для  розвитку 
сільського зеленого туризму мають жителі сіл Розлуч, Сянки, Велике 
Гусине,  Вовче,  Велике  Висоцьке,  Нижнє  Висоцьке,  Ільник,  Ластівка, 
Зубриця,  Явора,  смт.  Бориня,  м.  Турка;  у  Сколівському – Славське, 
Сколе,  Тисовець,  Гребенів;  у  Старосамбірському  –  Старий  Самбір 
тощо.  Тут  пропонуються  принади  відпочинку  на  селі:  ночівля  і 
обслуговування  в  традиційній  українській  хаті,  знайомство  з 
традиційним  українським  укладом,  контакт  з  чистим  довкіллям  і 
багатою культурною спадщиною. Власниками передбачається надання 
різноманітних  послуг,  починаючи  від  простого  винаймання  житла, 
закінчуючи  тривалим  доглядом  за  дитиною  (поживне  харчування, 
чисте  повітря,  розвиток  світогляду).  Влітку  відпочиваючі  можуть 
збирати  гриби,  ягоди,  лікарські  рослини,  займатися  рибальством, 
здійснювати велосипедні, піші прогулянки, екстремальні мандрівки на 
плотах  гірськими  річками,  проводити  незабутні  вечори  біля  ватри  в 
горах.  Взимку  популярністю  користуються  лижні  маршрути  різної 
складності, катання на санях, ковзанах. Надзвичайно цікавою є участь 
у  зимових  святах,  які  розпочинаються  святкуванням  Різдва,  Нового 
(старого)  року,  Водохрещення.  Масові  гуляння,  колядки,  вертепи 
справляють  незабутнє  враження  на  відвідувачів  із  різних  регіонів 
України [4, с. 285].

Висновки. 
На основі вищезгаданого слід зробити висновок про те, що розвиток 

сільського  зеленого  туризму  дасть  можливість  вирішити  ряд 
надзвичайно  важливих  соціальних  завдань  -  підняти  рівень  життя 
селян у гірській місцевості, створити для них нові робочі місця, сприяти 
розвитку  місцевої  інфраструктури,  підтримати,  а  також  відродити 
народні традиції, культуру, місцевий колорит.

Позитивний  вплив  сільського  зеленого  туризму  на  вирішення 
соціально-економічних  проблем  села  полягає  ще  й  у  тому,  що  він 
розширює  сферу  зайнятості  сільського  населення  не  тільки  у 
виробничій  сфері,  але  й  у  сфері  обслуговування.  При  певному 
нагромадженні  кількості  відпочиваючих  з’являється  потреба  у 
задоволенні їхніх різноманітних запитів, а це, у свою чергу, стимулює 
розвиток сфери послуг:  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  служби  побуту, 
відпочинково-розважальних послуг.

На сьогодні в Україні основною перешкодою в розвитку сільського 
зеленого  туризму  є  неврегульоване  законодавство  та  відсутність 
нормативно-правової бази, на котру б опирався цей вид туризму. Тому 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму (особливо в гірських, 
часто  депресивних  районах)  має  стати  невід’ємною  складовою 
державної  регіональної  політики,  одним  із  шляхів  розв’язання 
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проблеми  зайнятості  населення  та  покращення  соціально-
економічного розвитку сільської місцевості.
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ВОЛОДИМИР МОНАСТИРСЬКИЙ1

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Стаття  присвячена  питанням  аналізу  санаторно-курортної  галузі  у  
Львівській  області.  Розглядаються  проблеми  структурно-функціональної 
організації  елементів  санаторно-курортної  сфери  туристики.  Виявлені 
деякі просторово-часові аспекти функціонування закладів у галузі.

PAVLO ROMANIV, 
VOLODYMYR MONASTYRSKYY

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ASPECTS OF RESORT 
ACTIVITY BRANCH IN LVIV REGION

The  article  is  devoted  to  analysis  of  resort  activity  branch  in  Lviv  region.  
Problems of  structural  and  functional  organization  of  resort  sphere  elements in  
tourism  are  taken  into  consideration.  Some  space  and  time  aspects  of  resort  
institution activity are found out. 

Вступ. 
Україна  –  держава  з  багатим  історичним  минулим,  потужним 

природно-ресурсним  потенціалом,  великим  досвідом  в  організації 
курортної справи, яка не тільки зберегла необхідну для людини галузь 
оздоровлення,  але  продовжує  її  удосконалювати  новими  формами 
господарювання, використовуючи світовий досвід. 

Протягом останніх років у систему курортної технології втілюються 
нові  підходи  до  готельного  сервісу,  благоустрою,  харчування  та 
різноаспектного  відпочинку. Використання  лікувальних  грязей, 
мінеральних  вод  та  озокериту  з  лікувальною  метою  сягає  глибокої 
давнини [1]. 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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Перші  бальнеологічні  курорти  в  Україні  виникли  на  мінеральних 
водах у Шкло (1576 р.),  у  Трускавці  (1827 р.)  і  в Моршині  (1878 р.) 
Львівської області [10]. 

Досліджуючи  структурно-функціональні  аспекти  діяльності 
санаторно-курортної  галузі,  слід  звертати  увагу  на  всі  природні  та 
антропогенні чинники, які прямо чи опосередковано впливають на стан 
і розвиток даної галузі. 

Україна  має  вигідне  географічне  і  геополітичне  розташування, 
володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом: сприятливими 
кліматичними умовами, як рівнинними, так і гірськими ландшафтами, 
багатством  флори  і  фауни,  потужними  гідрологічними  ресурсами. 
Країна  має  розвинуту  мережу  транспортних  сполучень,  велику 
кількість унікальних культурно-історичних пам’яток. 

До складу туристично-рекреаційного потенціалу входять понад 100 
курортів і курортних місцевостей, 8 національних природних парків, 4 
біосферних  заповідника,  15  державних  природних  заповідників, 
дендропарки,  численні  пам’ятки  садово-паркового  мистецтва  та 
заказники. Під охороною держави перебуває понад 160 тис. пам’яток 
історії, культури та архітектури. 

Послуги туристам і відпочиваючим надають 1258 готелів усіх рівнів, 
мотелів,  кемпінгів,  туристичних  баз,  3229  оздоровчих  закладів  – 
санаторіїв  (більшість  з  них,  окрім  лікування,  активно  пропонують 
відпочинок для туристів), пансіонатів, будинків відпочинку тощо [16, с. 
121].

Україна  має  великі  запаси  лікувальних  мінеральних  вод.  З 
лікувальною  і  профілактичною  метою  в  країні  використовуються 
різноманітні за хімічним складом і фізичними властивостями підземні 
мінеральні  води  та  лікувальні  грязі,  що  формуються  в  різних 
геологічних і гідрогеологічних умовах. 

За кількістю родовищ мінеральних вод, їхньою різноманітністю та 
наявними запасами Україна посідає одне із провідних місць у Європі. 
Тут  поширені  різні  за  складом і  властивостям лікувальні  мінеральні 
води. На Львівщині виявлені майже усі  типи мінеральних вод, проте 
найбільше поширення мають: води без специфічних компонентів, води 
з підвищеним вмістом органічних речовин типу "Нафтуся" та сульфідні 
(сірководневі)  води,  тут  також виявлено і  озокерит.  Єдина в Україні 
діюча озокеритова шахта у Бориславі є однією з найбільших у світі. За 
показником балансу  прогнозних ресурсів,  розвіданих  і  затверджених 
запасів  мінеральних вод Львівщина посідає  перше місце серед усіх 
областей України. Сумарні запаси мінеральних вод області складають 
41,6% державних [10, 4].
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З  наведеного  вище  створюється  враження  про  досконалість 
природних умов і історико-культурного фонду України для загального 
розвитку  туристичної  індустрії  в  цілому  і  санаторно-курортної  галузі 
зокрема.  Але,  на  превеликий  жаль,  існує  і  цілий  ряд  проблем,  які 
необхідно якнайшвидше вирішити. При сучасних умовах надшвидкого 
розвитку всіх видів туризму, ринок туристичних послуг України також 
необхідно  модернізувати,  сертифікувати  і  стандартизувати  до 
міжнародних вимог і  норм. У концепції  розвитку санаторно-курортної 
галузі,  яка  схвалена  Кабінетом  Міністрів  України,  наголошується  на 
основні проблеми: 

• відсутністю досконалого економічного механізму її діяльності;
• незабезпеченням комплексного розвитку курортних територій;
• зношеністю основних фондів;
• практичною відсутністю інвестицій;
• неефективним маркетингом;
• неналежним  обслуговуванням  у  санаторно-курортних  закладах 

[11].
Реалізація державної політики у сфері діяльності  курортів повинна 

стати одним із пріоритетних напрямів національної соціальної політики 
та  економіки,  одним  із  важливих  і  ефективних  заходів  організації 
відпочинку,  профілактики,  запобігання  і  зниження захворюваності  та 
рівня  інвалідності,  зміцнення  здоров'я  населення  всіх  вікових  груп, 
насамперед дітей та жінок репродуктивного віку.

Стратегічною метою державної політики у сфері діяльності курортів 
є  створення  умов  для  поліпшення  стану  здоров'я,  продовження 
тривалості  життя  та  періоду  активного  довголіття  населення, 
упровадження  здорового  способу  життя  шляхом  формування  та 
розвитку  ефективного,  прибуткового  та  конкурентноспроможного  на 
світовому ринку курортного комплексу [11].

Мета  статті  полягає  у  з’ясуванні  структурно-функціональних 
особливостей  діяльності  санаторно-курортної  галузі  у  Львівській 
області.  Зроблена  спроба  проаналізувати  кількісний  склад  закладів 
санаторно-курортної галузі у Львівській області, його динаміку в часі, 
функціональні особливості санаторно-курортних закладів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблем розвитку і функціонування 

сфери  санаторно-курортної  галузі  зробили  такі  відомі  зарубіжні  та 
вітчизняні вчені, як: Бейдик О. О., Вихристенко Б. І., Гаврилишин І. П., 
Герасименко Б. І., Гринів Л. С., Гудзь П. В., Гуляєв В. Г., Дурович А. П., 
Долішній  М.  І.,  Євдокименко  В.  К., Калитюк  В.  Д.,  Карсєкін  В.  І., 
Квартальнов  В.  А.,  Кифяк  В.  Ф.,  Коніщева  Н.  Й., Кравців  В.  С., 
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Кузнєцова  Н.  Н.,  Любіцева  О.  О.,  Мальська  М.  П.,  Мамутов  В.  К., 
Папірян Г. А., Попович С. І., Сокол Т. Г., Федорченко В. К., Хлопяк С. 
В., Худо В. В., Цибух В. І., Чоботар Ю. Н., Школа І. М., Рутинський М. Й. 
та ін. [2-6; 8; 9; 12; 13; 17]. У їхніх працях розглядається як тематика 
розвитку санаторно-курортної галузі у цілому, так і аналізуються окремі 
аспекти  функціонування  таких  інституційно-територіальних  утворень, 
якими є туристично-рекреаційні комплекси. Однак ряд питань розвитку 
курортно-рекреаційної  сфери  залишаються  недостатньо 
дослідженими.  Додаткових  досліджень  потребують  проблеми 
екологічно  збалансованого  розвитку  курортно-оздоровчих  територій, 
чинників,  показників,  механізмів  його  регулювання,  врахування 
територіально-просторових  аспектів  при  формуванні  стратегій 
розвитку рекреаційної сфери та курортно-оздоровчих територій. 

Результати. 
На ринку  санаторно-курортних  послуг  Львівщина  посідає  помітне 

місце  в  Україні.  Підставами  для  цього,  у  першу  чергу,  є  природно-
ресурсний  потенціал  (див.  таблицю  1)  та  історичні  передумови 
розвитку  курортної  галузі.  Загалом,  чинники  розвитку  санаторно-
курортної  галузі  можна диференціювати за природно-географічними, 
історичними,  соціально-економічними,  політичними,  етнокультурними 
аспектами. 

Таблиця 1
Експлуатаційні запаси деяких лікувальних мінеральних вод Львівської області [6]

Типи лікувальних 
мінеральних вод

Родовища
Балансові експлуатаційні запаси

всього (м. куб. / 
добу)

в т.ч. категорії А+Б (м. 
куб. / добу)

3 високим вмістом органічних 
речовин «Нафтуся»

Трускавецьке, 
Східницьке

129,9 107,5

Розсоли моршинського типу Моршинське 79,0 69,0
Розсоли трускавецького типу Трускавецьке 466,5 60,0

Головним  елементом  природно-ресурсного  потенціалу  розвитку 
санаторно-курортної галузі  у Львівській області є природні лікувальні 
мінеральні  води.  З  таблиці  1  видно,  що Львівщина володіє  різними 
типами  лікувальних  мінеральних  вод  зі  значними  експлуатаційними 
запасами, на базі використання яких з’явилися такі відомі та популярні 
курорти як Трускавець, Моршин, Східниця, Любінь Великий, Немирів, 
Шкло.

Кількісні  параметри  санаторно-курортної  галузі  областей Західної 
України ілюструє рисунок 1.

Львівська  область  значно  випереджає  інші  області  Західного 
регіону  України  за  кількістю  санаторно-курортних  закладів.  Майже 
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наполовину  за  цим  показником  їй  поступаються  Волинська  та 
Закарпатська  області,  і  зовсім  незначна  кількість  таких  закладів 
розташована  в  Івано-Франківській,  Рівненській,  Тернопільській  та 
Чернівецькій областях. 
Із  загальної  кількості  санаторно-курортних  закладів  більшість 
санаторіїв-профілакторіїв  знаходиться  у  Львові,  бази  відпочинку 
розташовані  переважно  у  Сколівському  районі,  санаторіїв  –  у 
Трускавці  та  прилеглих  територіях.  Така  територіально-галузева 
диференціація  санаторно-курортних  закладів  зумовлена  їхньою 
тематичною  наповненістю.  Так,  санаторії  тяжіють  до  джерел 
мінеральних  лікувальних  вод,  бази  відпочинку  розташовуються  у 
гірській  частині  Львівської  області  з  відмінними  ландшафтно-
кліматичними  умовами,  котрі  максимально  придатні  для  організації 
оздоровчо-відпочинкової  діяльності.  Санаторії-профілакторії 
просторово локалізовані у центрах, де наявна спеціалізована медико-
профілактична 
інфраструктура, 
кваліфікований 
медичний 
персонал. 

Однією  з 
головних 
особливостей 
територіальної 
організації 
санаторно-
курортної  галузі  є 
те,  що  головна 
частина  центрів 
розташована  у 
південній  частині 
області.  До 
найбільших 
рекреаційних  центрів  Львівської  області,  що  налічують  більше  10 
закладів  санаторно-курортного  оздоровлення  належать:  Трускавець, 
Східниця, Моршин, Гребенів, Славське. 

Динаміка  чисельності  санаторно-курортних  закладів  у  Львівській 
області за період 
1995-2007 роки є 
негативною  (рис. 
2).  З  1995  року 
відбувався 
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Рис. 1. Загальна кількість санаторно-курортних 
закладів в областях 
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повільний  спад  кількості  санаторно-курортних  закладів,  що 
спостерігалося до 2001 року.  Між 2001 і  2004 роком відбувся різкий 
спад цього показника (із 147 до 133 закладів), що зумовлено відчутним 
загостренням економічної кризи у цей період.

Після  2004  року  спад  чисельності  санаторно-курортних  закладів 
знову уповільнився, і у 2007 році їхня кількість становила 124.

Деякі аналогії можна провести із ситуацією, котра склалася у цей же 
період  на  курортах 
Польщі (рис. 3).

Напрямок  та  інтенсивність 
динаміки  зміни  цього 
показника  на  курортах 
Польщі  такі  ж,  як  і  у 
Львівській  області  за  цей 
же період. Причинами такої 
ситуації  стало  зменшення 
витрат  населення  на 
туризм,  обмеження  витрат 
фінансування  курортної 
медицини (протягом кількох 
років  у  кінці  1990-х  років 
воно  зменшилось  на  20%),  відбулася  ліквідація  фондів  соціального 
туризму.

У  Львівській  області  у  період  кризи  початку  ХХІ  ст.  ситуація 
погіршилась  і  у  санаторно-курортній  галузі.  Зменшилися  бюджетні 
витрати на курортну галузь, деякі підприємства стали збитковими та 
перестали  працювати.  Ситуація  не  змінилася  і  протягом  2006-2007 
року. За цей період, у порівнянні з попереднім оздоровчим періодом, із 
різних причин на Львівщині не функціонували 4 санаторії, 4 пансіонати 
з  лікуванням,  2  пансіонати  відпочинку,  11  баз  та  інших  закладів 
відпочинку,  а  також  7  самостійних  закладів  одно-  та  дводенного 
перебування.  У  вкрай  несприятливих  функціональних  умовах 
знаходяться деякі туристичні бази відпочинку у Сколівському районі. 
Однією з головних причин такої ситуації  є обмежене фінансування з 
боку  держави  та  відсутність  ефективної  інвестиційної  політики  у 
регіоні.

Слід  відзначити,  що  протягом  2003-07  років  відбувся  спад  у 
відвідуванні  іноземними  громадянами  санаторно-курортних  закладів 
Львівської області (рис. 4).

У 2006-2007 році на території Львівщини оздоровлювалося 29,3 тис. 
осіб, що на 2,8% менше, ніж за попередній оздоровчий період. Серед 
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Рис. 2. Динаміка чисельності санаторно-курортних 
закладів у Львівській області (за [14])

Рис. 3. Забезпечення відпочиваючих місцями
поселення на курортах Польщі (за [18])
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оздоровлених іноземців  переважали громадяни Російської  Федерації 
(12,4 тис.), Республіки Молдови (5,0 тис.), Білорусі (4,6 тис.), а також 
Німеччини та Польщі – відповідно 2,1 тис., та 1,3 тис. осіб [14].

Слід відзначити особливості  рекреаційного навантаження на різні 
типи санаторно-курортних закладів Львівської області. Середньорічне 
співвідношення  обсягів  рекреантів,  оздоровлених  у  різних  типах 
санаторно-курортних закладів Львівської області таке: санаторії – 87%, 
санаторії-профілакторії  –  3%,  пансіонати  з  лікуванням  –  4%, 
пансіонати/будинки  відпочинку  –  3%,  бази  відпочинку  –  3% [14].  Як 
бачимо,  головне  рекреаційне  навантаження  у  Львівській  області 
припадає на санаторії.

Висновки. 
Санаторно-курортна  галузь  Львівщини  є  однією  з  найбільш 

прибуткових у сфері нематеріального виробництва економіки регіону. 
Проте, проблеми економіки загалом, інвестиційної політики негативно 
впливають на цю галузь. 

Аналізуючи  структурно-функціональні  аспекти  діяльності 
санаторно-курортної  галузі  у  Львівській  області,  приходимо  до 
висновку,  що  необхідно  проводити  реформування  даного  сектору 
туристичної індустрії в існуючих економічних умовах на регіональному 
рівні, удосконалювати фінансово-економічні механізми відтворення ку-
рортно-рекреаційного  потенціалу  за  рахунок  місцевого  бюджету, 
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Рис. 4. Динаміка чисельності іноземних громадян, яким надані послуги у 
санаторно-курортних закладах Львівської області (за [14])



забезпечити  доступність  ринку  санаторно-курортних  закладів  для 
вітчизняних та зарубіжних споживачів. 
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ЄЛИЗАВЕТА СКРИЖЕВСЬКА1

АНАЛІЗ КОНВЕРГЕНЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНОМУ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Процеси  нерівномірного  регіонального  розвитку  досліджуються 
науковцями з країн із різним рівнем соціально-економічного розвитку. Вони є 
надзвичайно важливими і  для держав,  які  перебувають у стані  розбудови  
ринкових відносин. До таких країн належить і Україна. Протягом останніх  
десятиріч  дослідження нерівномірного  просторового розвитку українських 
регіонів не були поширені, але ситуація міняється на краще.

Аналіз, представлений у даній статті – спроба доповнити аналітичну 
частину регіональних досліджень, що з’явилися в Україні. Метою аналізу є  
виявлення регіональних диспропорцій в економічному і соціальному розвитку 
України,  що  сформувалися  внаслідок  переходу  до  ринкової  економіки,  а 
також  визначення  основних  трендів  нерівноміного  розвитку. 
Статистичнии  аналіз,  який  використовує  дані  Держкомстату  України  – 
основний метод цього дослідження. Значною частиною аналізу є тест на 
економічну конвергенцію регіонів України.  

YELIZAVETA SKRYZHEVSKA

CONVERGENCE AND REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

The  problems  of  regional  inequality  are  important  for  both  developed  and 
developing  countries.  The  country  in  transition  to  market  economy  is  an  
increasingly important subject for the research on spatial inequality. The existence  
of  regional  disparities  in the Central  and Eastern European countries has been 
shown in a number of studies, however few analyses have been done on regional  
inequalities of the post-Soviet countries, and particularly on Ukraine. The present  
study attempts to identify inequality in regional development in Ukraine and to test 
for  a  convergence/divergence  process  in  Ukrainian  economic  regions.  The 
research  focuses  on  factors  such  as  initial  level  of  economic  development,  
education, foreign direct investment, and capital investment as important factors of  
regional development and economic growth. The study employs the cartographic 

1 Маямі університет, Оксфорд, штат Огайо.
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method to depict a pattern of "core-periphery" in economic development in Ukraine.  
Statistical methods help to reveal convergence/divergence tendencies and spatial 
differences in the process of economic growth.

INTRODUCTION
Regional  development  and  regional  inequality  are  important  national 

issues  in  both  developed  and developing societies.  Few analyses  have 
been  done  on  regional  inequalities  of  the  Post-Soviet  countries,  and 
particularly  on  Ukraine.  This  lack  of  research  can  be  explained  by  the 
‘socialist’  regional policy of equality that was dominant during the Soviet 
time. According to this policy, there shouldn’t be any significant differences 
in  income  distribution,  and  consequently  in  quality  of  life  in  different 
regions. One of the major goals of ‘developed socialism’ was elimination of 
inequality between urban and rural areas and different social groups such 
as industrial and agricultural workers. The evidence suggests that this goal 
wasn’t  realized during the Soviet period, and during the transition to the 
market  economy  inequality  has  further  increased.   It  entails  significant 
differences in the quality of life in different regions and between different 
categories of population.

Ukraine is a typical example of a Post-Soviet economy in transition that 
experienced a deep economic crisis right after the Soviet Union ended in 
1991.  On  the  other  hand,  it  is  different  from  the  other  Post-Soviet 
economies in transition because of its rapid economic growth that started in 
2000-2001 and reached 12% of real GDP growth in 2004.

The  distinctive  feature  of  Ukraine  is  the  existence  of  an  East-West 
development dichotomy in both physical and economic characteristics, and 
in ethnic composition of the population. It has been several years since the 
process began to  form a core  region with  the center  in  Kyiv.  After  the 
Soviet  Union  collapse,  the  existence  of  regional  differences  became 
obvious. Eastern regions, which used to be the most advanced in terms of 
manufacturing  production,  became  the  most  devastated.  Demographic 
indicators (life expectancy and birth rate) declined in the east, indicating a 
lowering of quality of life. The situation in the western part of the country 
was equally depressing. Positive change started after 2000 when real GDP 
started to grow. However, the process of growth is not even. Some regions 
are  growing faster  than the others provoking growing  differences in  the 
quality of life in different regions. 

This study aims to identify inequality in regional development of Ukraine 
in a dynamic time framework and to create a basis for future research on 
uneven spatial economic and social development. 
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HISTORICAL  OVERVIEW  OF  THE  REGIONAL  DEVELOPMENT 
PROBLEMS IN THE USSR
Regional economic development was an important goal for the USSR 

government.  During the Soviet period, state policy proclaimed the goal of 
equalizing levels of economic development and living standards among the 
country’s  administrative  regions  and  ethnic  groups.  Regional  planning 
policy  was  focused  on  reconciling  the  spatial  inequality  between  the 
distribution of  population and economic activities.  During the 1950s,  the 
approach of  uniform development  was heavily  dominant.  Based on this 
approach, the process of “forced migration” was taking place in the country. 
The even level of economic development was supposed to be reached by a 
shift  of  population  closer  to  sources  of  energy  and  raw  materials.  A 
significant  part  of  the population was resettled to  the remote regions of 
Siberia,  Kazakhstan,  and  Far  East.  Later  on,  during  the  1960s,  a  new 
regional  development  approach became popular.  It  was  focused on the 
“old” or “historical” areas of economic activities with lower priority for the 
remote  resource-based  regions.  By  that  time,  officially,  republics  of  the 
USSR were given more independence in terms of their regional policy. In 
reality,  the  republics’  authorities  were  strictly  controlled  by  the  federal 
government. Since market mechanisms were not involved in the economic 
growth  process,  economic development  of  backward  regions was made 
possible due to the capital flow directed to them by the central authorities. 
Usually,  it  was done without  compensation to capital  producing regions. 
According to some researchers, the most significant progress in reduction 
of  differences  in  economic  development  and  the  equalization  of  living 
standards among the USSR regions was done in the pre-war and early 
post-war period (Ozornoy 1991 p. 382). 

By the end of  the 1980s,  regional  inequality in  the USSR was quite 
significant. Due to the lack of statistical data in appropriate format, it was 
problematic  to  conduct  research  on  measuring  regional  disparities, 
however,  some authors (Ozornoy  1991 p.  385)  used a  proxy  GNP per 
capita  indicator  to  measure  the  level  of  economic  development.  This 
measure  summarizes  total  consumption  expenditures,  fixed  investment, 
and services for each region. Table 1 demonstrates some indicators that 
reflect the level of economic development and quality of life (through the 
measure of infant mortality).

These indicators reveal significant disparities among the republics. The 
Asian republics are far below the Russian Federation. Ukraine is ranked as 
quite successful in terms of total output and quality of life,  however,  the 
living standards were growing slowly there because of transfer budgetary 
funds to the less developed republics.

129



When M.  Gorbachev came to power in the middle of  the 1980s,  he 
started the process of reforms directed at involving market mechanisms in 
economic development. During this period, more decision-making freedom 
was given to the regional governments. It promoted centrifugal tendencies 
at the very beginning, when every region and republic wanted to be more 
independent from the center.

Table 1. 
Economic development of the Soviet republics in the late 1980s

Republics GNP 
proxy per 
capita
(1988)

Urbanization, %
(1989)

Labor involved 
in agriculture, 
%
(1987)

Labor involved in 
industry and 
construction, %
(1987)

Infant 
mortality, 
per 1,000 
birth
(1988)

Estonia 108 71.6 13 42 12.4
Russia 100 73.5 14 42 18.9
Lithuania 100 68.0 18 41 11.5
Latvia 95 71.2 15 40 11.0
Byelorussia 91 64.7 22 40 13.1
Georgia 83 55.7 27 29 21.9
Kazakhstan 81 57.2 23 31 29.2
Moldavia 78 46.9 35 28 23.0
Ukraine 77 66.9 20 40 14.2
Armenia 65 68.8 19 39 25.3
Turkmenia 65 45.4 41 21 53.3
Azerbaijan 59 53.8 34 26 27.0
Kyrgyzia 56 38.2 34 27 36.8
Uzbekistan 54 40.7 38 24 43.3
Tadzhikistan 46 32.6 42 21 48.9

Source: Ozornoy, 1991 p.385

National  economies were arranged in  the way that  they were  highly 
dependent on the more developed industrial core with its centers in Russia. 
After  the  Soviet  Union  collapse,  industrial  links  were  broken.  National 
economies became vulnerable facing severe economic problems in their 
efforts to establish new economic links on the regional scale. Under these 
conditions,  the  most  viable  industries  have  survived.  During  this  time, 
spatial  inequality within the regions has increased. The center-periphery 
pattern  became  dominant  in  the  majority  of  former  Soviet  countries 
including Ukraine.As it follows from this overview, spatial inequality in the 
post-Soviet countries is a consequence of  a centrally planned economic 
and  administrative  system  as  well  as  severe  economic  conditions 
associated with transition to the market economy.

UKRAINE IN TRANSITION; 
CONSEQUENCES OF ECONOMIC CRISIS
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During the ‘socialist’ time Ukraine was one of the most advanced Soviet 
republics  in  terms  of  economic  and  social  development.  It  was  rated 
second (after Russian Federation) according to the level of industrial and 
agricultural  output,  quality  of  training and education of  specialists,  labor 
productivity,  and  industrial  diversification.  In  1991  Ukraine  became 
independent and faced the problem of transition to market economy that 
assumes a breakdown of the old centrally-planned system. This transition 
period has been a challenge for the country`s economy, and painful for its 
people.  GDP dropped   dramatically between 1990 and 1994, and this 
decline  corresponds  to  a  sharp  decline  in  the  quality  of  life  of  the 
population.  Figure  1  illustrates  percentage  of  GDP  change  and  its 
interaction with the Human Development Index as a measure of quality of 
life in Ukraine during the transition period.

Source: State Statistics Committee of Ukraine, UNDP.

Figure 1. Real GDP and Human Development Index in Ukraine in 1991-2003

Decline of GDP is strongly associated with a decline in the life quality 
that  occurred between 1991 and 1994. As a consequence of  economic 
decline,  population has dropped from 51.94 mln in 1990 to 47.3 mln in 
2004. The population in 2004 is 14.3% less than in 2003. During 13 years 
after  1990  the  value  of  natural  increase  (per  thousand  of  population) 
changed from 0.5 to – 7.5. This is the result of decreasing crude birth rate 
(from 12.6 in 1990 to 8.5 in 2003) and increasing crude death rate (from 
12.2 in 1990 to 14.3 in 2003). In 1995 the value of crude death rate was 
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5.26,  which  is  the  lowest  during  the  transition  period.  The  economic 
indicators were as well the lowest in 1995. Figures 2 and 3 demonstrate the 
population dynamics in Ukraine during the last decade.

There  are  significant  differences  in  population  decline  in  a  regional 
scope  (Figure  4).  These  differences  reflect  some  factors  of  economic 
development such as GDP per capita growth, quality of life, and maturity of 
social infrastructure. 

Source: State Statistics Committee of Ukraine.

Figure 2. Population dynamics in Ukraine in 1990 – 2003
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Source: State Statistics Committee of Ukraine.

Figure 3. Urban-Rural structure dynamics in Ukraine in 1990-2003*

*The urban population includes people living in towns and cities, the rural population --those  
living in the country.
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Figure 4. Population decline in Ukraine (1989 – 2003). Regional differences

The  highest  decline  is  observed  in  Chernihiv  region  (13.5%).  This 
region  experienced  the  Chernobyl  nuclear  disaster  (1986)  that  affected 
thousands  of  people  who  lived  in  the  region,  and  is  part  of  a  “core-
periphery”  effect, which is taking place around  the city of Kyiv.  As it  is 
indicated  on  the  map,  all   surrounding   regions  had  higher  decline  in 
population than the city of Kyiv. 

The eastern part of the country has experienced significant population 
decline  (9-12%)  due  in  part,  to  an  economic  crisis  in  the  mining  and 
manufacturing industries.  During the Soviet era, a significant  part of the 
population of  eastern Ukraine was involved in coal mining (Donetsk region) 
and heavy industry (Luhanks, Zaporizzhya and Dnipropetrovsk regions).  In 
the  early  1990s,  many  of  these  industries  were  shut  down,  causing  a 
dramatic  decline  in  living  conditions  throughout  the  region.  The 
unemployment rate increased, reaching 10-13% according to the official 
statistics. In reality, it was much higher because of “hidden” unemployment 
when officially people were employed but in reality they did not produce 
anything  and  they  were  not  paid,  because  of  the  collapse  of  their 
enterprises. 

Western  Ukraine  demonstrates  a  lower  level  of  population  decline, 
which may result  from cultural differences and ethnic composition of the 
population. Also, the environment is less polluted there, making the health 
indicators a little better compared to the rest of the country. There are two 
areas  that  experienced  a  small  increase  of  population.  These  are 
Zakarpattya  (western  Ukraine)  and  the  city  of  Kiev.  The  reasons  that 
determine population increase are different for these regions. The city of 
Kyiv is a capital region, and benefits from this advantage as seen in most 
transition  countries.  Zakarpattya`s  growth  may  be  related  to  the  ethnic 
differences as well as to the natural and location differences.

Regional disparities in the quality of life have increased. In this study, I 
use  Human  Development  Index  (HDI)  that  was  developed  by  United 
Nations and modified by the Ukrainian Council on Productive Forces Study, 
with support of UNDP, as a measure of  quality of  life.  According to the 
United  Nations  framework,  the  constituent  components  of  HDI  are  life 
expectancy,  education (literacy and school enrollment),  and welfare (per 
capita incomes). In this general form the HDI indicator is more appropriate 
for cross-country comparison. Regional analysis requires a more detailed 
approach  for  measuring  quality  of  life  because  of  multiple  factors  that 
comprise  differences  between  regions  on  the  local  scale.  The  regional 
index is based on a broader range of sub-indicators. It  consists of nine 
individually  weighted  components.  The highest  weights  are  assigned  to 
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education, living conditions, and material wellbeing. Less weight is given to 
the factors like labor markets, demographics, healthcare, social conditions, 
and environmental situation. 

This study compares HDI for Ukrainian regions starting from 1994 to 
2001. Since the methodology for calculating regional HDI was developed 
after 1994, the HDI regional indicators for 1994 are not comparable with the 
latest HDIs because they include fewer factors. To avoid discrepancies, the 
HDIs  for  different  years  were  ranked  according  to  their  value.  Rank  1 
corresponds to the highest value of quality of life, and rank 27 corresponds 
to the lowest value. Ranked values of HDI are presented in Table 2. The 
regions that experienced the highest decline are Luhansk, Zaporizhya, and 
Donetsk, which comprise the highly industrialized eastern region. Figure 5 
illustrates changes in regional HDI.

 Also, at the beginning of the1990s the indicators of quality of life in 
Ukraine were more homogeneous than ten years later. This indicates that 
spatial inequality of development is growing. 

THEORETICAL BACKGROUND
The questions about spatial inequality have become important in recent 

years because of  the process of  growing inequality  between and within 
countries and regions. In this regard, spatial inequality attracts attention of 
scientists  and  governmental  authorities.  In  the  recent  literature,  the 
questions on spatial inequality and its evolution have been addressed by 
both economists and geographers.
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Figure 5. Changes in HDI (1994-2001)
 
There  are  two  dominating  approaches  within  the  field  of  spatial 

distribution  of  economic  development;  the  spatial  equilibrium  approach, 
which is based on the neo-classical model; and the spatial disequilibrium 
approach, which comprises ideas from the liberal economic theory and the 
neo-Marxian theory (G. Lipshitz 1986). The representatives of the spatial 
equilibrium  school  claim  that  regional  inequality  is  a  “temporary 
phenomenon”  that  comes  from  the  spatial  distribution  of  economic 
development and disparity in national or regional economic growth. These 
disparities  could  be  overcome  going  through  the  convergence  process. 
Followers  of  disequilibrium  school  argue  that  spatial  distribution  of 
economic  development  tends  toward  inequality.  Some  studies  on  US 
regions  and  in  European  Union  countries  show  a  decrease  in  regional 
inequalities  (Barro  and Sala-I-Martin  1995;  Button and Pentecost  1995). 
There is empirical research that supports disequilibrium approach, showing 
that  inequality  in  countries  such  as  Indonesia,  Mexico,  Tunisia,  and 
Tanzania has increased (Ginneken 1976).
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Table 2. 
HDI ranks. Ukrainian regions (oblast)

Region HDI Rank, (1= highest)
1994 1999 2000 2001

Donetsk 1 27 26 26
Zaporizhya 2 11 17 16
Luhansk 3 26 27 27
Poltava 4 2 3 3
Ivano-Frankovsk 5 10 15 18
Mykolayiv 6 25 25 23
Kyivskiy 7 8 13 8
Khmelnitsk 8 6 8 12
Sumi 9 22 22 25
Kharkiv 10 18 9 6
Cherkasi 10 4 7 9
Rivne 11 9 24 13
Odesa 12 19 16 21
Mykolayiv 6 25 25 23
Odesa 12 19 16 21
Chernihiv 13 17 14 15
Kirovograd 14 24 18 20
Vinnitsa 15 3 4 4
Ternopil 16 5 10 10
Chernivtsi 17 12 11 14
Zhitomir 18 20 21 19
Kherson 18 23 23 22
Lviv 19 7 12 11
Volyn 20 13 19 17
Dnipropetrovsk 20 21 20 24
Krim 21 16 2 2
Kherson 18 23 23 22
Zakarpattya 22 14 6 7
City of Kyiv - 1 1 1
City of Sevastopol - 15 5 5

Source: Compiled by author from the United Nations Development Program data.

Early research on regional inequalities of the “ex-socialist” countries and 
the countries in transition shows that inequality exists and it is increasing 
(Petrakos 2001; Zimon 1979). Recent research on regional inequalities in 
Russia (Yemtsov 2005 p. 348) indicates a growing divergence among the 
regions on one hand, but on the other hand, the regions converge in their 
inequality  levels.  Another  research  on  Russian  regional  inequalities  of 
Bradshaw and Vartapetov (2003) indicates divergent  trend of  increasing 
regional  inequalities  for  economic  variables  and  some  degree  of 
convergence for social indicators. Social capital that was formed during the 
Soviet times still demonstrate some stability to compare to rapidly declining 
economic conditions (Bradshaw and Vartapetov 2003). 

Ukrainian regional differences became obvious long before the brake up 
of  the  Soviet  Union.  However,  the  negative  influence  of  this  east-west 
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dichotomy started to take place just during the 1990s.  Quite large number 
of publications on Ukraine has emerged right after the Orange Revolution. 
The  leading  topic  of  these  publications  is  economic  and  social 
differentiations  within  Ukraine,  and  the  way  they  influence  political 
preferences of Ukrainian population (Aslund 2005).

Economic  convergence  is  a  subject  that  has  been  discussed  in  the 
literature  for  quite  a  long  time,  especially  during  1960s,  and  then  later 
during 1990s. According to Barro and Sala-I-Martin (1991), there are two 
principal concepts of economic convergence; σ – convergence, which is a 
decline in the regional dispersion of real income per capita over time across 
the regions, and  β  – convergence, which assumes that the regions with 
initially low level of development grow faster than the rich, well developed 
regions.

This  paper  examines  regional  inequality  trends  in  Ukraine  since 
independence and looks for evidence of regional convergence/divergence 
processes in economic growth among the regions.

We expect an increase of inequality between administrative regions and 
within  economic  regions.  This  expectation  is  based  on  the  theoretical 
approach  of  spatial  disequilibrium  school,  which  states  that  economic 
development tends toward inequality. Since this study depicts a country in 
transition,  we presume that  market  competition will  increase during next 
years.  This  means  that  the  regions  with  well-developed  industrial  and 
service  infrastructure  will  experience  more  growth  than  traditional 
agricultural regions. Also, we expect the capital region to grow more rapidly 
than  peripheral  areas,  enhancing  the  pattern  of  the  “core-periphery”  in 
Ukraine`s regional development.

DATA AND METHODS
This  study  employs  statistical  data  for  Ukrainian  administrative  units 

(oblast)  provided  by  the  State  Statistical  Committee  of  Ukraine.  United 
Nations Development Program data is used for Human Development Index 
analysis. Ministry of Economy and European Integration provides data on 
regional policy and regional development concepts.

The research is based on the following methods and techniques:
1. Cartographic  analysis.  This  method  uses  choropleth  maps 

produced in GIS to detect any possible patterns of development 
including core-periphery or east-west patterns. ArcGIS 9.2 software 
(product of Environmental Systems Research Institure (ESRI), Inc.) 
is a GIS environment for cartographic analysis used in this study.

2. Statistical analysis. This method uses measures of disparities such 
as  Williamson`s  index  of  inequality  Vw (Williamson  1965), 
coefficient  of  variation  (Button,  Pentecost  1999),  β

 
–  and  σ – 
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convergence coefficients  (Button,  Pentecost  1999;  Barro,  Sala-I-
Martin 1995), single and multivariate regression analysis.

A  measure  of  inequality  employed  in  this  study  is  Williamson`s 
weighted standard deviation index (Williamson 1965). It can be expressed 
by equation:

y

n

f
yy

V

i

i
i

w

2)( −
=

∑ ,

where if   is population of the thi  region, n  is national population, iy is 

GDP per capita (or any other variable per capita) of the thi  region,  y is 
national GDP per capita (or any other variable per capita). A similar index 
was used by Lipshitz (1986) and Bradshaw and Vartapetov (2003).

Ukraine  consists  of  twenty  four  administrative  units  (oblast),  one 
Autonomous  Republic  of  Crimea,  and  two  regional  cities,  Kyiv  and 
Sevastopol.  According to  the regional  development  policy  dominating in 
Ukraine in 1990s, it was considered useful to divide Ukraine into nine large 
economic  regions  based  on  the  principle  of  territorial-and-economic 
complexes. This system of economic regions is a reflection of a territorial 
differentiation of  the economy based on division of labor.   The issue of 
definition of  economic region takes attention of  Ukrainian economic and 
social geographers who are trying to define large economic regions based 
on the principles of  territorial-industrial  complexes.  According to Kachan 
(2002), an economic region is a complex  territorial economic system of 
production  and  resource  base  that  has  a   certain  defined   function 
(specialization),  and  is  a  constituent  component  of  the  whole-country 
economy. According to Kolosovskiy, economic activities such as utilization 
of natural resources, management of labor and capital benefit from being 
organized in  large economic regions.  This  study uses a system of  nine 
economic regions, as it was defined by Zastavniy (1999), and the system of 
administrative units (oblast).

RESULTS
In regional  research,  GDP per capita is frequently used to measure 

level of economic development, (economic well-being) of the population. 
Williamson’s index is used here to measure inequality (Williamson 1965). 
When we measure inequality within the country, i.e. between administrative 
regions, the index measures the dispersion of the regional variable relative 
to the national  average while  each regional deviation is weighted by its 
share in the national population. The greater the index, the higher regional 
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inequality  (Williamson  1965).  When  we  measure  inequality  within  an 
economic  region,  we  weight  regional  deviation  by its  share  in  the  total 
population of economic region. Regional inequality of economic well-being 
in Ukraine was calculated using Williamson’s index of inequality based on 
GDP per capita for 6 years. To prove that inequality is evident not only for 
GDP per capita, other  measures of inequality were calculated for domestic 
capital  investment per capita and higher education attainment variables. 
Based  on  the  assumptions  of  neo-classical  and  endogenous  growth 
models, both of these factors influence economic growth.  Domestic capital 
investment used to play a significant role in supporting backward regions, 
i.e. so called “depressed areas”, during the Soviet times, and later, at the 
early stages of transition. They are still quite important for such territories, 
especially  when governmental  regional development policy  relies on the 
state  support.  As  to  the  higher  education  attainment,  it  is  generally 
accepted that the larger the number of population with access to higher 
education, the more opportunities for economic growth are available, and 
quality of life is higher. Results are presented in Table 3 and Figures 6, 7, 
and 8.

Table 3. 
Ukraine. Between-regions (oblast) inequality

Variables 1994 1996 1999 2000 2001 2002 2003
Index of Inequality, Vw, Ukraine

GDP per cap 0.29 -** 0.34 0.36 0.30 0.56 0.68
Capital 
investment per 
cap

0.35 0.59 0.65 0.55 0.57

Educational 
attainment*

0.955 0.948 0.940 0.961

*Higher education attainment variable is  given in  a number of  students  enrolled  in  higher 
education institutions

** No data available

Source: Author’s calculations

Regional GDP per capita inequality tends to grow starting from 1994 
(Figure 6). The index of inequality grew from 0.29 in 1994 to 0.68 in 2003. 
In 2001 this index decreased compared to the previous year, but then grew 
quite significantly again in 2002. According to the Ukrainian economists, 
the year of 2001 was a breaking point in the process of economic growth in 
Ukraine (Romanyuk 2003). It is also called a take-off point that follows the 
deep economic crisis  associated with  the transition.  Improved economic 
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indicators  were  observed  in  the  majority  of  the  regions  may  explain  a 
decrease of the index of inequality at that time. 

Figure 6. GDP per capita in Ukraine. Regional inequality.

Domestic capital investment per capita inequality tends to grow as well 
(Figure 7). The index of inequality grew from 0.35 in 1996 to 0.57 in 2003. 
Unlike the index of inequality for GDP per capita, the capital investment 
index was the highest in 2001.

Figure 7. Capital investment per capita in Ukraine. Regional inequality.
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Higher education attainment  inequality  has grown as well  (Figure  8). 
However,  this  growth  is  less  noticeable  than  the  growth  of  two  other 
variables mentioned above. It changed from 0.95 in 1994 to 0.96 in 2003.

Figure 8. Higher education attainment in Ukraine. Regional inequality.

The  results  presented  above  indicate  inequality  within  the  country 
(between  oblasts).  The  same  Williamson’s  index  was  used  to  measure 
inequality within nine economic regions.  Inequality was measured for GDP 
per  capita,  capital  investments per capita,  and foreign direct  investment 
(FDI). To better understand the trend of inequality, the year of 1996 was 
compared  to  the  year  of  2003  for  the  GDP  and  capital  investment 
indicators. Because of the lack of observation years, the inequality for FDI 
was  calculated  just  for  2003.  Table  4  presents  Williamson’s  indices  of 
inequality for these indicators.

Table 4. 
Measures of inequality for economic regions of Ukraine

Economic region GDP per capita inequality, 
Vw

Capital investment per 
capita inequality, Vw

FDI inequality,Vw

1996 2003 1996 2003 2003
Central-Ukrainian 0.12 0.04 0.79 0.05 0.15
Donetskiy 0.14 0.21 0.16 0.14 0.04
Karpatskiy 0.01 0.20 0.08 0.19 0.08
Podilskiy 0.11 0.11 0.07 0.18 0.01
Prichernomorskiy 0.17 0.19 0.31 0.21 0.05
Pridniprovskiy 0.03 0.06 0.01 0.03 0.01
North-East 0.10 0.11 0.99 0.21 0.27
Stolichniy 0.21 0.90 0.99 0.81 0.57
Volinskiy 0.11 0.01 0.57 0.12 0.12

Source: Author’s calculations.
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I compare inequality measures for 1996, because it is a typical year of 
economic crisis, and 2003, which is a year of economic growth. Because of 
the differences in the range in inequality index, the measures of inequality 
are  grouped  in  three  relative  categories  for  each  year.  For  1996  the 
grouping is as follows (Figures 9, 10): 

• Low (0.0 - 0.10) 
• Medium (0.11-0.19) 
• High (>= 0.20)

 For 2003 the grouping is the following (Figures 9, 10):
• Low (0.0-0.12)
• Medium (0.13-0.21)
• High (>= 0.22)

For the FDI variable in 2003 the grouping is the following (Figure 11):
• Low (0.0-0.10)
• Medium (0.11-0.30)
• High (>= 0.31)

 Figure 9 demonstrates change in spatial inequality in regional GDP per 
capita. Stolichniy region shows the highest inequality for both years (0.21 in 
1996, and 0.90 in 2003). This high inequality here is caused by the city of 
Kyiv that has higher values of GDP per capita than surrounding regions. 
These  high  indicators  are  the  results  of  highly  developed  industrial 
infrastructure, favorable business environment and social conditions in the 
City of Kyiv area, which is typical for the capital regions. The surrounding 
economic regions in 1996 had medium (0.11 – 0.19) inequality,  and low 
(0.0 – 0.12) inequality in 2003. The low inequality in 2003 is a result of the 
economic growth process that  started in 2000. All oblasts demonstrated 
increase in production indicators. This process may result in a decrease of 
differences in GDP per capita within economic region. 

Figure 10 demonstrates inequality in distribution of capital investments 
per capita in 1996 and 2003. In 1996 the area of high inequality was much 
larger then in 2003. It means that during the crisis period there were more 
differences within economic regions in terms of capital investments inflow. 
Similar to the GDP per capita distribution,  the Stolichniy  region has the 
highest value of inequality for capital investment per capita (0.99 in 1996 
and 0.81 in 2003). 

Figure 11 presents inequality of FDI volume within economic regions in 
2003.  Since the  process  of  foreign investment  all  over  the country  has 
started just recently (in 2001), it is hard to follow the dynamic in the change 
of inequality. In this analysis I refer to the  data of 2003 to conclude that the 
core-periphery pattern is observed in the distribution of inequality of FDI 
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within  the  country.  As  to  the  economic  regions  (Table  4),  the  highest 
inequality  was  observed  in  the  capital  region  (0.57),  which  is  quite 
understandable, because the City of Kyiv attracts the largest part of FDI 
that comes to the country, while surrounding areas are left in the “shade” of 
foreign investment. Peripheral regions have low inequality.  It  means that 
they have similar volume of investment, which might be either high, as it is 
in Donetskiy and Karpatskiy economic regions, or low as it is in Podilskiy 
economic region.

Figures  9,  10  and  11  demonstrate  change  in  spatial  inequality  in 
regional GDP per capita, Capital Investment per capita and Foreign Direct 
Investment.

Figure 9. GDP per capita. Inequality within economic regions.

Based  on  the  examples  presented  above  I  conclude  that  regional 
inequality  in  Ukraine  does  exist.  Here  we  look  at  inequality  within  the 
country  between  administrative  regions  (oblasts)  and  inequality  within 
economic regions that are composed of a smaller number of oblasts that 
have  common  resource  base  or  specialization.  The  capital  (Stolichniy) 
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region tends to have higher inequality than the rest of the country (Table 4). 
The  “uniqueness”  of  the  City  of  Kyiv  can  be  an  explanation  of  this 
phenomenon.  It  has  a  high  degree  of  attractiveness  for  the  capital 
investment, FDI and quality specialists with higher education.

Figure 10. Capital Investments per capita. Inequality within economic region

Now,  I  look at  the trends of  inequality  in  Ukraine.  These trends are 
relevant  to  the notion of  economic convergence,  which comes from the 
neo-classical economic growth model and is one of its major predictions. 
There have been several studies done on economic convergence. These 
studies employ data on the United States (Barro and Sala -I-Martin 1991, 
1992, 1995; Lall and Yilmaz 2001), European Union (Button and Pentecost 
1999), countries of Eastern Europe (Zimon 1979; Petrakos 2001) and Israel 
(Lipshitz 1986). The research on the United States and European Union 
revealed a process of economic convergence that is going on within these 
states.  The  research  on  Eastern  European  countries  in  general  is 
inconclusive  (Petrakos  2001).  There  is  no  a  stable  trend  of  either 
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convergence or divergence for  the countries tested (Hungary,  Romania, 
Bulgaria).  There  are  just  a  few publications  on  regional  inequalities  in 
Ukraine (Aslund 2005), but none of them reflect tendencies and regularities 
of  these  inequalities.  Trying  to  fill  in  this  gap,  I  test  for  convergence 
tendencies in Ukraine at the level of economic region.

Figure 11. Foreign Direct Investment. Inequality within economic region.

Economic  convergence  is  measured  in  two  ways.  The  first  way  to 
measure  it  is  σ  -  convergence  (sigma-convergence).  It  determines  a 
reduction of  per  capita  income dispersion.  In  this  study I  use GDP per 
capita as a measure of economic development. I look at the coefficients of 
variation (Button and Pentecost 1999), which is standard deviation divided 
by the mean value of a given variable, for nine economic regions from1996 
to 2003. The coefficient of variation is a dimension-less index that allows 
comparison  over  time  of  the  levels  of  regional  disparities  (Button  and 
Pentecost  1999). The greater its value, the greater the level  of regional 
disparities. The trends of the coefficients of variation of GDP per capita are 
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presented in the Table 5 and Figure 12. Each line from the chart (Figure 
12) represents an economic region. The line going up indicates an increase 
of the coefficient of variation, which means economic divergence. The line 
going down illustrates a decrease of the coefficient of variation, which is 
associated with economic convergence.

Table 5.
Coefficients of variation of GDP per capita for economic regions of Ukraine

Economic region
Coefficient of variation, Cv

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
Central-Ukrainian 0.17 0.20 0.17 0.14 0.12 0.28 0.06
Donetskiy 0.19 0.18 0.21 0.21 0.25 0.33 0.30
Karpatskiy 0.17 0.15 0.16 0.17 0.20 0.10 0.18
North-East 0.13 0.13 0.15 0.18 0.14 0.12 0.17
Podilskiy 0.14 0.16 0.13 0.13 0.14 0.16 0.13
Pridniprovskiy 0.05 0.08 0.09 0.10 0.04 0.07 0.09
Prichernomorskiy 0.16 0.14 0.15 0.16 0.20 0.22 0.21
Stolichniy 0.15 0.18 0.20 0.19 0.25 0.26 0.19
Volinskiy 0.15 0.15 0.13 0.12 0.01 0.002 0.004

* Regions that are highlighted have experienced the highest divergence.

Source: Author’s calculations*.

Source: Author’s calculations. Both thin and thick black lines indicate divergence. Thick black 
lines  indicate  high  divergence  (Stolichniy  (0.19-0.3),  Donetskiy  (0.16-0.21)  and 
Prichernomorskiy (0.15-0.19) regions). Grey lines indicate convergence.
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Figure 12. Economic regions of Ukraine: convergence – divergence

The  general  trend  is  that  a  majority  of  regions  have  experienced 
divergence rather than convergence since 1996. The highest increase of 
coefficient  of  variation  is  observed  in  Donetskiy,  Prichernomorskiy  and 
Stolichniy  regions.  This  result  is  consistent  with  the  reality  of  industrial 
development  and service  in  these regions.  They are  more advanced in 
terms of  these  mentioned  criteria.  There  are  more  big  cities  located  in 
these regions.  They attract more investment, both FDI and domestic. On 
the other hand, all other places within these regions can be defined as a 
periphery, which makes them less developed compared to the bigger cities 
such as Kyiv, Donetsk and Odessa. That makes inequality noticeable too. 
Volinskiy,  Central-Ukrainian  and  Podilskiy  economic  regions  are 
converging (Figure 13). They demonstrate a decrease of the coefficients of 
variation.

Figure 13.  GDP per capita. Areas of convergence and non-convergence

Volinskiy  and  Podilskiy  regions  are  mostly  agricultural.  Agricultural 
production makes the biggest  contribution to the GDP of  these regions. 

148



Both  regions  were  affected  by  the  economic  crisis  associated  with 
transition. Convergence in this case is a negative process, because these 
regions are converging to the low level of economic development. Central-
Ukrainian region is more advanced compared to just mentioned regions. It 
is well  specialized in mechanical  and electrical engineering,  construction 
and  production  of  uranium  and  graphite.  Nonetheless,  the  economic 
indicators in this region are also decreasing. Well developed areas of this 
region  are  getting  closer  to  the  less  developed  areas,  which  make 
convergence possible.

Another way of measuring convergence is a  β - convergence test.  β - 
convergence is a prediction of the neo-classical growth model. It is defined 
as a tendency of initially poor economies to grow more rapidly than the rich 
ones (Barro and Sala-I-Martin 1991).

β - convergence coefficient is estimated from the regression model:
 

εββ ++= 0100/ YYYt ,

where Y0 is a variable at the beginning of the time period and Yt is the same 
variable at the end of the time period. The ratio Yt/Y0 indicates the growth of 
the variable. The positive value of β1  implies that regions with high initial 
level of Y tend to have a higher growth performance. Negative value of β1 

indicates that the best performing regions have initially lower level  of  Y. 
This means that positive values of β1 

are associated with divergence (non-
convergence)  process,  and  negative  values  with  regional  convergence. 
The  expectation  is  that there  are  areas  of  convergence  of  economic 
development as well as areas of divergence. Considering recent economic 
growth in Ukraine, the areas of divergence are expected to be significant. 
The β

 
– convergence coefficient estimated from the model for Ukraine in 

the tradition of Barro and Sala-I-Martin (1991) and Petrakos (2001). The 
unit of analysis is administrative region (oblast). There are 27 data points 
used  in  this  model.   The  general  model  is  presented  by  the  following 
equation:

εββ ++= 0100/ YYYt                                                           (1)

Several different models, which include explanatory variables, were tested 
to get better estimates: 

εβββ +++= 120100/ XYYYt (2)

εββββ ++++= 23120100/ XXYYYt (3)
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εβββββ +++++= 3423120100/ XXXYYYt (4)

εβββ +++= 420100/ XYYYt (5)

Description of the model variables is presented in Table 6. Also, several 
single  variable  regression  models  were  tested  to  identify  the  degree  of 
correlation between dependent and independent variables. These models 
are presented by the equations 6, 7, 8 and 9.         

Table 6. 
Model variables

Variable Description

0Y Real GDP per capita at the beginning of time period (1995)

tY
Real GDP per capita at the end of time period (2003)

0/YYt
Growth of GDP per capita (1995-2003)

X 1
Share of industrial output in the total regional output (1995). This variable 
captures regional dominant economic activity (Button, Pentecost 1999)

X 2
Capital investment per capita (2000)

X3 Unemployment rate (percentage of unemployed population in total population of 
15-70 y. o.)

  X4  Quality of human capital (Barro, 1999), which is share of employed population 
that have complete high education

Source: Models designed by the author.

εββ ++= 1100/ XYYt (6)

εββ ++= 2100/ XYYt (7)

εββ ++= 3100/ XYYt (8)

εββ ++= 4100/ XYYt (9)

Estimates for  the models  that  are  considered to be more useful  are 
reported in the Table 7. The sign of the β1 coefficient indicates whether a 
convergence or a divergence trend is present. The value of R2 indicates 
how strong is the trend, which is how strong is the relationship between 
dependent and independent variables. Model 3 (including industrial output 
and  capital  investment)  indicates  existence  of  β-convergence. 
Convergence coefficient  in this case is equal –0.008. The negative  sign 
means that this is convergence process. However, the estimates of Model 
6 indicate that  industrial output variable is not significant. That’s why the 
regression results are not reliable. Models 1 and 5 indicate divergence. The 
β-coefficient  is  positive  here.  In  summary,  economic  divergence  is  a 
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dominant process in Ukraine since 1995 (Figure 13). However, there is a 
fluctuation of the coefficients of variation over the period of observation as it 
was demonstrated using the results of σ - convergence test (Figure 13). 

These findings are similar to the findings of other researchers such as 
Button and Pentecost (1999), who pointed out an absence of absolute β - 
convergence for the UK. They also mentioned that there is an evidence of 
some degree of fluctuation across the regions.

Table 7. 
Regression models estimates

Model Variable Estimates
β R2 Sign.

(1) Constant -10.216
(-1.411)*

GDP_initial_95 0.006
(2.782)

0.229
0.170
0.0010

(3) Constant 3.504
(0.388)

GDP_initial_95 -0.008
(-1.646)

Ind_0ut_95 -0.003
(-0.015)

Cap_inv_00 0.048
(2.952)

0.442

0.702
0.011
0.988
0.008

(5) Constant -15.419
(-1.715)

GDP_initial_95 0.003
(1.180)

Empl_high_ed_95 0.622
(0.976)

0.258

0.099
0.249
0.338

(6) Constant 10.705
(1.557)

Ind_Out_95 -0.68
(-0.310)

0.004 0.132
0.759

* T-statistics is presented in parentheses.
Source: Results of author’s research.

CONCLUSIONS
The present study contributes to the existing study on regional inequality 

by depicting regional inequality trends found in Ukraine. It is worth more 
attention  because  the  regional  inequalities  in  this  country  are  evolving 
through different  socio-economic conditions such as socialism, transition 
period, and market economy.

• Regional inequalities within and between regions in Ukraine exist. 
It is found to be significant for GDP per capita, capital investment 
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per capita,  foreign direct  investment,  and educational  attainment 
variables.

• Inequality between regions (oblast) is growing starting from 1994.
• Inequalities  within  economic  regions  tend  to  follow  the  “core-

periphery” pattern.  The capital economic region that comprises the 
city of Kyiv and surrounded oblasts has the highest inequality in 
GDP per capita distribution. The pattern “core-periphery” tends to 
be  more  obvious,  and  may  demonstrate  the  degree  of  Kyiv`s 
influence within Ukraine.

• There  are  areas  of  convergence  and  non-convergence 
(divergence) of economic development.  In the case of Ukraine, it is 
more likely that diverging areas experience economic growth more 
than converging areas. As to the converging areas, it is more likely 
they experience less economic growth  or  even decline,  so their 
economic indicators become more similar.

Growing  inequality  within  and  between  regions  in  Ukraine  is  a 
dominant  process  associated  with  economic  growth.  It  results  in 
economic divergence for the period of rapid growth. We may expect that 
later,  when  regional  output  reaches  higher  level,  the  process  of 
economic convergence might take place. These results are consistent 
with  the  theoretical  framework  presented  above.  Also,  the  research 
reveals phenomena typical for the transition countries that are different 
from what has been found in the research on well-developed European 
Union countries. It is possible to conclude that the initial intrinsic social 
and  economic  conditions  make  a  significant  difference  between 
countries in terms of their path of economic development.
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ВАЛЕНТИНА СМАЛЬ1

ПРОСТОРОВО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ  
У НАУКУ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У  статті  окреслені  основні  підходи  до  вивчення  економіки  знань.  
Проаналізовані  показники  витрат  на  науково-дослідницькі  та  дослідно-
конструкторські  роботи  у  країнах  та  регіонах  ЄС.  Описані  виявлені  
тенденції та закономірності.

VALENTYNA SMAL

SPATIAL STATISTIC ANALYSIS OF R&D EXPENDITURE: 
BY CASE STUDY OF EUROPEAN UNION

The main approaches to investigation of knowledge economy are outlined. The 
article analyses and compares indicators of R&D expenditure among EU countries 
and regions and describes detected tendencies and patterns.

Вступ. Постановка проблеми.
Інвестиції  у  знання  зростають  швидше,  ніж  інвестиції  в  основні 

фонди – у країнах Організації економічного розвитку і співробітництва 
(OEРС) у 1990-і роки – в середньому на 3,4% у рік проти 2,2% [18]. Це 
переконливі  приклади  переходу  від  економіки,  що  базується  на 
природних ресурсах до економіки, що базується на знаннях. Для країн, 
які знаходяться в авангарді світової економіки, баланс між ресурсами і 
знаннями змістився значною мірою в напрямку до останнього. Знання 
стали  чи  не  найбільш важливим фактором,  що визначає стандарти 
життя – більш вагомим, ніж земля, обладнання чи праця. Сьогоднішні 
найбільш  технологічно  передові  економіки  є  дійсно  такими,  що 
базуються на знаннях [17].

Знання  та  інновації,  що  на  них  базуються,  –  справа  серйозна, 
здатна кардинально змінити економічну картину світу. І, навіть, автори 
інновацій та ті, хто просувають їх на ринок не завжди здатні оцінити 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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серйозність  винаходів.  Ще  на  початку  1950-их  років  комп’ютер 
розглядався  лише як  засіб  швидких  обчислень у  вузькому контексті 
наукових досліджень чи обробки даних. Ніхто інший як президент IBM 
Томас Ватсон заперечував можливість  широкого  потенційного  ринку 
для комп’ютерів і вважав, що буде достатньо мати невелику їх кількість 
для задоволення існуючих потреб1 [8, c. 350]. 

Наукові  напрямки,  пов’язані  з  дослідженням  економіки  знань, 
переживають  період  накопичення  інформації,  поступово  переходячи 
до її обробки. Проблема полягає у відборі і правильній систематизації 
великого обсягу даних та шляхах їх аналізу.

Економіку,  що  базується  на  знаннях,  можна  аналізувати  двома 
шляхами.  По-перше,  з  боку  "входу",  що  в  англомовній  науковій 
літературі дістало назву “input”, а також з боку "виходу", з відповідною 
англійською назвою “output”. У першому випадку оцінюється загальний 
обсяг  затрат  (сумарних  інвестицій)  на  розвиток  сектору,  в  якому 
продукуються і поширюються нові  знання. У другому – визначається 
вклад  за  валовою  доданою  вартістю  галузей,  в  яких  здебільшого 
споживаються  нові  знання.  У  обох  випадках  для  оцінки 
використовується  система  показників.  Так,  наприклад,  статистична 
служба Європейського Союзу Євростат (Eurostat), статистичні дані якої 
і  покладені  в  основу даної  статті2,  серед інших акумулює  такі  групи 
показників:  витрати  на  науково-дослідницькі  та  дослідно-
конструкторські  роботи  (НДДКР)3 (в  абсолютних  величинах  та  як 
відсоток  від  ВВП),  характеристика  людських  ресурсів,  задіяних  у 
секторі  НДДКР,  патенти,  розвиток  високотехнологічних  галузей 
промисловості та сфери послуг.

Одним із важливих показників, що оцінює вклад у науку є витрати 
на  науково-дослідницькі  та  дослідно-конструкторські  роботи.  Саме 
обсяг  витрат  та  їх  частка  щодо  ВВП  разом  з  особливостями 
національних систем інновацій обумовлюють нерівність розвитку науки 
та економіки,  що базується на знаннях у країнах світу.  Просторово-
статистичному аналізу цього показника в країнах Європейського Союзу 
присвячена дана стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

1 Очевидно, це можна пояснити розмірами та невисоким рівнем надійності перших 
комп’ютерів.  Один  комп’ютер  мав  довжину  100  футів  (30,5  м),  займав  величезну 
кімнату і містив 18 000 вакуумних трубок, які повинні були безперебійно і одночасно 
працювати.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu
3 У англомовній науковій літературі вживається термін „Research and development”,  
який частіше за все замінюється абревіатурою „R&D”.
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Термін  "економіка  знань"  був  введений  у  науковий  вжиток 
американським  економістом  австрійського  походження  Фріцем 
Мачлупом  [7].  Зараз  цей  термін  поряд  з  терміном  "економіка,  що 
базується  на  знаннях",  використовується  для  визначення  типу 
економіки,  в  якій  людський  капітал,  розробка  і  експлуатація  знань 
відіграють  домінуючу  роль  у  створенні  національних  багатств.  Такі 
широко  вживані  поняття  як  "інноваційна  економіка", 
"високотехнологічна цивілізація",  "суспільство знань" близькі поняттю 
"економіка знань". У 1962 році Ф. Мачлуп надрукував наукову працю, 
де  представив  результати  вивчення  економіки  знань  США  [7].  Він 
намагався  віднайти  шляхи  виділення  секторів  із  найбільшою 
концентрацією  знань  і  зробив  спробу  їх  просторового  аналізу  та 
картографування.  Фріц  Мачлуп  виділив  6  секторів,  що  продукують 
знання  (освіта,  НДДКР,  художня  творчість,  засоби  комунікації, 
інформаційні  послуги,  інформаційні  технології),  показав  частку  цих 
секторів у ВВП та зайнятості та спрогнозував їх подальше зростання. 
Вчений оцінив економіку знань США 1958 року у 136,4 млн. доларів, 
що складало 29% ВВП країни. Розрахунки Мачлупа дали поштовх до 
появи великої  кількості  публікацій  з  економіки знань.  Перша "хвиля" 
наукових  студій  у  1970-х  стосувалась  так  званої  інформаційної 
економіки.  Поняття  "знання"  та  "інформація"  часто  вживались  як 
взаємозамінні. Друга "хвиля" публікацій з’явилася у 1990-х і триває до 
сьогодні. 

Серед  найбільш  вагомих  публікацій  1990-х  слід  згадати  роботу 
стенфордського  економіста  Паула  Ромера,  присвячену  теорії 
зростання [12]. 

Впродовж  останніх  200  років  неокласичні  економісти  визнавали 
лише  два  фактори  виробництва:  працю  і  капітал.  Знання, 
продуктивність,  освіта  та  інтелектуальний  капітал  розглядались  як 
екзогенні чинники, що були поза системою. Хоча в 1960-х роках як для 
політиків,  так  і  для  економічних  аналітиків  стало  зрозуміло,  що 
пояснення  триваючого  зростання  Західних  економік  не  може 
обмежуватись лише традиційними економічними факторами, такими як 
праця, капітал чи земля. У силу вступив такий чинник як модернізована 
робоча сила, у більш широкому розумінні – знання, посилилась роль 
технологій,  що будуються знову ж таки на знаннях [13].  Нова теорія 
зростання, що базується на працях Паула Ромера, пропонує зміни до 
неокласичної  моделі  через  розгляд технології  і  знань,  на  яких  вона 
формується, як внутрішньої частини моделі. Технології і знання, поряд 
із працею та капіталом, стали третім ключовим фактором виробництва 
у провідних економіках. 
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Посилився  також  науковий  інтерес  до  інтерпретації  знань  як 
наукової  категорії,  до  розрізнення  видів  знань  як  більш  чи  менш 
складного  комплексу  інформації  або  набору  навичок  і  компетенцій, 
необхідних  для  здійснення  певних  видів  діяльності.  Зокрема,  Б-А. 
Ландвол  запропонував  розрізняти  чотири  види  знань:  1)  знати  що 
(know-what; 2) знати чому (know-why); 3) знати як (know-how); 4) знати 
хто (know-who).

Перший тип має відношення до знань фактів. Кількість населення, 
яке  живе  у  Нью-Йорку,  інгредієнти,  необхідні  для  випічки  торту  – 
приклади  такого  виду  знань,  які  є  близькими  до  того,  що  прийнято 
називати  інформацією.  Для  деяких  видів  діяльності,  наприклад, 
медицини чи юриспруденції, такий вид знань є суттєвим.  Другий тип 
стосується наукових знань про принципи і закони природи, людського 
розуму,  суспільства.  Такий  вид  знань  надзвичайно  важливий  для 
деяких  сфер  діяльності  та  виробництва,  наприклад,  хімічної 
промисловості чи електроніки. Продукування та репродукування таких 
знань  здійснюється  у  спеціалізованих  організаціях,  наприклад, 
університетах,  коледжах  тощо.  Третій  тип  належить  до  навичок  – 
здатності виконувати певну роботу. І це має відношення не лише до 
робітничих професій, а, скажімо, і до науковців. Як правило, цей тип 
знань формується в межах конкретної фірми чи установи. Четвертий 
тип поєднує  різні  навички,  включаючи  і  такі,  які  можна  назвати 
соціальними, тобто знання про тих,  хто знає що і  як слід робити та 
формування зв’язків  із  такими людьми через неформальні  контакти, 
професійні товариства. Одна з причин чому великі фірми займаються 
фундаментальними дослідженнями це – можливість доступу до мережі 
академічних кадрів, роботи яких є вирішальним фактором інноваційної 
здатності виробництв [6].

Згідно з іншим підходом знання можуть бути розділені на два типи – 
кодифіковані  (codified  knowledge)  та  неявні  або  мовчазні,  тобто  не 
виражені  словами  (tacit  knowledge).  Перший  тип  легко  піддається 
виразу  через  тексти,  діаграми  тощо.  Другий  тип  важко  виразити  у 
точній і очевидній формі. Це можуть бути певні навички або своєрідний 
шлях інтерпретації. Передача таких знань дуже чуттєва до соціального 
контексту [9, c. 139]. 

Упродовж 1990-х  та  2000-х  років  з’являється  цілий  ряд  праць  із 
регіональної  економіки  та  економічної  географії,  присвячених 
проблематиці  просторової  організації  економіки,  що  базується  на 
знаннях.  Зокрема,  була  розроблена  концепція  регіональної 
інноваційної  системи  та  запропоновані  методичні  підходи  до 
економіко-географічних досліджень інновацій [2; 3; 14].
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Концепція  економіки,  що  базується  на  знаннях,  активно 
розробляється  також  Організацією  економічного  співробітництва  та 
розвитку,  яка  власне  і  була  створена  для  організації  і  координації 
наукової  і  технологічної  політики  серед  країн-членів,  якими  стали 
найбільш  розвинені  країни  світу1.  За  визначенням  ОЕСР  це  – 
"економіка,  що безпосередньо  базується  на  виробництві,  розподілі  і 
використанні знань та інформації" [11, с. 7]. 

Організацією  здійснюється  моніторинг  стану  розвитку  науки  і 
технологій  у  країнах-членах.  За  визначеними  параметрами 
аналізуються  інвестиції  у  знання  –  "витрати,  що  безпосередньо 
спрямовані  на  діяльність,  що  ставить  за  мету  посилення  існуючих 
знань  і/або  здобуття  нових  знань  чи  поширення  знань"  [11,  с.  8]. 
Відповідно до визначення ОЕСР, інвестиції у знання є сумою витрат на 
НДДКР,  вищу  освіту  та  програмне  забезпечення.  Друга  група 
показників  аналізує  "інтенсивність  виробництва",  яке  базується  на 
знаннях.  Таке виробництво повинно відповідати  кільком вимогам:  1) 
високий  рівень  інвестицій  в  інновації,  2)  інтенсивне  використання 
отриманої технології; 3) високоосвічена робоча сила [16; 17]. 

Виклад основного матеріалу.
Науково-дослідницькі  та  дослідно-конструкторські  роботи 

розглядаються як головний рушій економічного розвитку, інновацій та 
зростання.  За  визначенням Організації  економічного  співробітництва 
та  розвитку  НДДКР  включають  креативні  творчі  роботи,  що 
здійснюються  на  систематичній  основі  з  метою  збільшення  обсягу 
знань,  включаючи  знання  про  людину,  культуру  та  суспільство,  і 
використання цих знань для нових винаходів та впроваджень [11].

Відповідно  до положень ОЕСР науково-дослідницькі  та  дослідно-
конструкторські роботи – термін, що стосується трьох видів діяльності: 
фундаментальних досліджень (basic research), прикладних досліджень 
(applied  research)  та  дослідних  робіт  (experimental  development). 
Фундаментальні дослідження  не  ставлять  собі  за  мету  практичне 
використання отриманих результатів і полягають в експериментальних 
або теоретичних роботах, які здійснюються переважно для отримання 
нових  знань,  що  лежать  в  основі  різноманітних  явищ  та  процесів. 
Прикладні  дослідження  –  оригінальні  дослідження,  спрямовані  на 
здобуття  нових  знань,  але  з  конкретною  практичною  метою. 
Дослідницькі  роботи  пов’язані  із  залученням  існуючих  знань, 

1ОЕСР (The Organization for Economic Co-operation and Development OECD) виникла у 

1961  р.  на  базі  Організації  Європейської  Економічної  Співпраці  (the  Organization  for 
European Economic Cooperation), організації,  яка займалась розподілом американської  
та канадської допомоги за планом Маршалла.
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одержаних  у  результаті  досліджень  чи  практичного  досвіду,  для 
отримання нових матеріалів, продукції чи пристроїв, для провадження 
нових процесів, систем, видів обслуговування чи суттєвого поліпшення 
вже існуючих розробок [11].

Найбільш агрегованим показником стану розвитку НДДКР у країнах 
світу є витрати на такі роботи з боку уряду, національних компаній на 
території  своєї  країни,  дослідних  інститутів,  університетів  та 
лабораторій.  Для  порівняння  використовується  показник  витрат  у 
відсотковому відношенні до ВВП країни.

Вважається,  що  при  витратах на  дослідження  та  розробки 0,4% 
ВВП  країни,  наука  може  виконувати  лише  функцію  накопичення  і 
передачі  знань,  сприяти  розвитку  освіти  і  культури,  але  не  в  змозі 
відігравати помітну роль в її економічному житті. Пізнавальна функція 
науки з визнанням окремих її результатів на світовому рівні стає більш 
помітною  при  витратах  понад  0,4%,  а  дієво  впливати  на  економіку 
починає при 1,7% і більше від ВВП [1]. 

У 2006 році витрати країн ЄС (27)1 на НДДКР склали 1,84% ВВП, як, 
власне,  і  у  2005  р.  (табл.  1).  Метою  ЄС в  царині  НДДКР,  як  було 
заявлено у 2000 р. на Європейській Раді у Лісабоні, є досягнення до 
2010 р. щонайменше 3%-вого рівня витрат та перетворення економіки 
ЄС  у  найбільш  динамічну  та  конкурентоздатну  економіку  світу.  Це 
досить амбітна мета. Лише дві країни з членів ЄС досягли у 2006 р. 
поставленого  в  Лісабоні  завдання  –  Швеція  (3,82%)  та  Фінляндія 
(3,45%). Ще чотири країни перевершили позначку у 2%: ФРН (2,51%), 
Данія  (2,43%),  Австрія  (2,45%)  і  Франція  (2,12%).  Водночас,  у 
дванадцяти  країнах  –  членах  ЄС  частка  витрат  на  НДДКР  була 
меншою  1%  від  ВВП.  Зокрема,  найнижчі  показники  характерні  для 
Кіпру (0,42%), Румунії (0,46%), Болгарії (0,48%) і Словаччини (0,49%).

Японією  3%-й  рубіж  був  подоланий  у  2002  р.,  а  вже  у  2005  р. 
витрати  на  НДДКР  склали  3,33%.  Майже  недосяжним  видається 
показник витрат на НДДКР в Ізраїлі – 4,9% від ВВП.

У США цей показник у 2005 р. склав 2,62%. Але завдання, яке було 
поставлене  американським  президентом  майже  одночасно  з 
лісабонським  порядком  денним –  "підтримувати  світове  лідерство  в 
науці, математиці та інженерії"– країною вирішується [10]. 

Зокрема, якщо аналізувати абсолютні показники витрат на НДДКР, 
то безперечним лідером серед центрів сили світової економіки є США, 
де у 2005 році ця сума склала 251 млрд. євро проти 120 млрд. у Японії 
та  201  млрд.  у  ЄС.  У  Сполучених  Штатів  є  й  інші  переваги  перед 

1 Цифра в дужках вказує на кількість країн ЄС, які враховані в аналізі. У даному випадку 
це – всі члени організації.
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Європейським  Союзом.  Наприклад,  вища  мобільність  капіталу, 
населення та знань,  які  не тільки сприяють агломеруванню наукової 
діяльності в певних регіонах країни, але також залучають різноманітні 
територіальні  механізми  для  використання  локальної  інноваційної 
діяльності. У ЄС, навпаки, інституційні та культурні бар’єри стоять на 
заваді максимілізації вигод від просторової взаємодії.

Аерокосмічна  промисловість  ЄС  та  США  може  бути  добрим 
прикладом  відмінностей  двох  культур  інновацій.  У  США  майже 
половина всіх працівників Воеіng зосереджена на одній території, що 
дає  можливість  користуватись  перевагами  економіки  масштабу  та 
спеціалізації.  Робітники,  що мають відповідну  кваліфікацію,  мігрують 
до  місця  прикладання  праці.  Головний  конкурент  Воеіng  – 
європейський  Airbus  є  консорціумом  фірм.  Національні  інтереси, 
культурне  різноманіття  і  велика  вартість  міграцій  у  Європі  зробило 
Airbus  компанією  з  багатьма  центрами.  Лише  28%  всіх  зайнятих 
концентрується на головному заводі у французькій Тулузі. Інші заводи 
розташовані у різних країнах за сотні кілометрів один від одного [4, c. 
703].

Таблиця 1
Витрати на науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи в країнах

 Європейського Союзу1

 
Витрати на НДДКР

2000,
млн. євро

20062,
млн. євро

Зміни обсягу витрат 
2000-2006, %

Витрати на 
НДДКР, % від 
ВВП3, 2006

ЄС27 170 632 212 837  24,7 1,84
Бельгія     4 964     5 798  16,8 1.83
Болгарія          71        121  70,0 0,48
Чехія        744     1 761 136,0 1,54
Данія     3 892      5 349   37,0 2,43
ФРН   50 619   58 231   15,0 2,51
Естонія          37        151 308,0 1,14
Ірландія     1 284     2 306   79,0 1,32
Греція        852     1 223   30,3 0,57
Іспанія     5 719   11 382   99,0 1,16
Франція   30 954   37 983   22,7 2.12
Італія   12 460   15 569   25,0 1,10
Кіпр          25          62 148,0 0,42
Латвія          38        112 217,0 0,69
Литва          73        191 161,0 0,80
Люксембург        364        497   36,5 1,47
Угорщина        405        900   55,0 1,00

1 Джерело: EUROSTAT, розрахунки автора.
3 Для Італії, Португалії та Великої Британії дані за 2005 р.
2 Для Італії, Португалії та Великої Британії дані за 2005 р.
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Мальта          12          28 133,0 0,55
Нідерланди     7 626     9 168  16,8 1,72
Австрія     4 029     6 324   57,0 2,45
Польща     1 197     1 513   26,4 0,56
Португалія        927     1 201   29,5 0,81
Румунія        149        444 198,0 0,46
Словенія        297        486   63,7 1,59
Словаччина        143        217   51,7 0,49
Фінляндія     4 423     5 761   30,3 3,45
Швеція   10 511   11 691   11,2 3,82
Велика Британія   29 070   31 828     9,5 1,76

Компенсаційні  форми  географічного  процесу  можуть  з’явитись  із 
подальшим  розвитком  європейської  інтеграції.  Останні  технологічні 
досягнення  на  транспорті  та  в  комунікаціях  здатні  посилити 
життєздатність  досить  розосередженої  Європейської  системи 
інновацій,  зробити  тіснішими  зв’язки  між  метрополіями,  посилити 
рівень  міжфірмових  та  внутріфірмових  контактів  та  міждержавної 
кооперації.

Поки  що,  незважаючи  на  швидку  економічну  інтеграцію, 
національна складова відчутно  присутня в європейській інноваційній 
системі.  Країни  ЄС  підтримують  власні  інноваційні  стратегії,  що 
більшою  чи  меншою  мірою,  узгоджені  з  лісабонським  порядком 
денним. Національні та регіональні системи інновацій підтримуються 
національними  урядами  для  підтримки  і  розвитку  локальної 
інноваційної  спроможності,  про  що,  зокрема,  свідчать  і  статистичні 
дані. У  межах  ЄС-27,  на  три  країни  –  ФРН,  Францію  та  Велику 
Британію  –  припадає  майже  дві  третини  всіх  витрат  на  НДДКР 
Європейського Союзу (рис. 1). 

Хоча, слід зазначити, що в 
усіх  країнах  ЄС 
зафіксовано  зростання 
обсягів  коштів,  які 
виділяються  на  науково-
дослідницькі  та  дослідно-
конструкторські  роботи. 
Особливо помітним є таке 
збільшення  у  країнах  – 
нових  членах  ЄС, 
наприклад,  в  Естонії, 
Латвії, Румунії (табл. 1).
Водночас досить значною 
залишається концентрація 
НДДКР  на  рівні  окремих 

регіонів.  На  діаграмі  (рис.  2) 
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Рис. 1. Витрати на НДДКР в окремих країнах ЄС, 
% до загального обсягу таких витрат у ЄС-27
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показані  частки  регіонів-лідерів  за  обсягами  коштів,  інвестованих  у 
НДДКР  всього  Європейського  Союзу  у  2003  р.  Таблиця  2  містить 
інформацію про 10 з 254-х європейських регіонів класифікації NUTS 21, 
які мають найбільші показники витрат на НДДКР відносно ВВП регіону. 

У 2003 році майже 30% витрат ЄС на науку було сконцентровано у 
десяти регіонах. П’ять з них – німецькі, два – французькі. До переліку 
потрапила  також  Данія.  Це  пояснюється  тим,  що  відповідно  до 
класифікації NUTS деякі невеликі країни (Данія, Естонія, Кіпр, Латвія, 
Литва,  Люксембург,  Мальта,  Словенія,  Ісландія)  на  першому  та 
другому рівні класифікації розглядаються як регіони. Два інші райони – 
це італійська Ломбардія та шведський Стокгольм. 

Природним є те, що деякі регіони зустрічаються в обох десятках, як 
за  часткою  залучення  коштів,  що виділяються  на  НДДКР  у 
Європейському  Союзі,  так  і  за  показником  питомої  ваги  витрат  на 
науку у ВВП регіону (рис. 2. та таблиця 2). Це – шведський Стокгольм, 
німецькі Штутгарт, Брауншвейг та Обербаєрн. Безперечним лідером за 
другим  із  вказаних  показників  є  регіон  Брауншвейг,  що  поєднує 

1   NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) – номенклатурно-територіальні 
одиниці  для  статистичних  цілей.  Розроблений  ЄС  стандарт  передбачає  NUTS-
одиниці трьох рівнів, а також локальні адміністративні одиниці двох рівнів.
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Рис. 2. 
Витрати на НДДКР 
в окремих регіонах 
ЄС (класифікація 
NUTS 2), % до 
загального обсягу 
таких витрат у 
ЄС-27



широкий  спектр  високотехнологічних  виробництв  та  відповідних 
досліджень – від біотехнології до транспортних технологій.

Слід зазначити, що до таблиці 2 не ввійшли інші 11 європейських 
регіонів, для яких реальністю стала лісабонська мета – витрачати на 
НДДКР  не  менше,  ніж  3%  ВВП.  Всі  вони  розміщуються  у  восьми 
країнах  –  ФРН  (11),  Фінляндії  (3),  Франції  (2),  Австрії  (2),  Великій 
Британії (2), Нідерландах (1), Швеції (1), Чехії (1).

Не  дивно,  що  просторовий  розподіл  інновацій  також 
характеризується  значною концентрацією:  20  найбільш інноваційних 
регіонів ЄС акумулюють близько 70% всіх патентів [4, c. 677]. Для цих 
регіонів  розвиток науки,  як  основи побудови конкурентної  економіки, 
став пріоритетним завданням. 

Розбудова економіки, що формується на знаннях є безперервний 
процес інвестування у науку та освіту. Через це не дивно, що за рівнем 
конкурентоспроможності економік перші місця у світі займають саме ті 
країни, що встановлюють високі науково-освітні стандарти. Для таких 
країн інвестування в НДДКР є не просто обов’язковою статтею витрат, 
а  стає  першочерговою  потребою  з  метою  одержання  вищого 
економічного ефекту. 

Таблиця 2
Регіони ЄС (класифікація NUTS 2), що мають найбільші показники витрат 

на НДДКР відносно ВВП регіону, 2003 р. 1

Регіони % від ВВП Загальний обсяг витрат, 
млн. євро

% від витрат 
ЄС-27

ЄС-27 1,87 187 708 100
Брауншвейг (ФРН) 8,70 3 595 1,9
Вастсверіге (Швеція) 6,03 3 135 1,7
Штутгарт (ФРН) 4,66 5 996 3,2
Обербайєрн (ФРН) 4,60 7 352 3,9
Похджойс-Суомі (Фінляндія) 4,60 726 0,4
Стокгольм (Швеція) 4,31 3 276 1,7
Остра Меллансверіге (Швеція) 4,25 1 632 0,9
Сидсверіге (Швеція) 4,13 1 490 0,8
Берлін (ФРН) 3,94 3 096 1,6
Тебінген (ФРН) 3,89 1 908 1,0

Висновки.
Пріоритетність  розвитку  науки  і  освіти  як  гаранта  просування  в 

майбутнє,  побудови  конкурентної  економіки,  задоволення  постійно 
зростаючих  потреб  людей  визнана  і  прийнята  до  дії  розвинутими 
країни  світу.  Про  це свідчить  аналіз  одного  з  найбільш агрегованих 
показників розвитку економіки знань – витрат на НДДКР. 

1 Джерело: EUROSTAT
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Роль  знань  не  є  новою для  економіки,  але  в  останні  роки  вона 
стрімко  зросла  як  в  кількісному,  так  і  якісному  відношенні,  ставши 
основою прийняття рішень та головним активом розвитку як окремих 
індивідів,  так  і  господарських  одиниць.  Це  обумовлює  необхідність 
вивчення  економіки,  що  базується  на  знаннях,  різними  науками, 
включаючи  і  економічну  та  соціальну  географію,  яка  здатна 
забезпечити просторовий аналіз як сектору, що продукує знання, так і 
галузей, що користуються його результатами. 

Потребують  вивчення  нові  територіально-організаційні  утворення, 
які виникли на основі використання інноваційних технологій і  з точки 
зору  класичних  теорій  розміщення  виробництва  є,  часом, 
малозрозумілими  та  вимагають  нових  методичних  і  методологічних 
підходів  до їх  дослідження.  Здатність  країн  та регіонів  скористатись 
перевагами  економіки  знань  буде  залежати  і  від  того,  наскільки 
глибоко  будуть  пізнані  основні  закономірності  та  тенденції  її 
територіальної організації.
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ІГОР СМАЛЬ1

ХАРАКТЕРНІ РИСИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

У статті охарактеризовано головні напрямки й особливості розвитку 
туризму  в  Україні.  Виділено  найбільш  суттєві  моменти,  які  визначають 
сучасний стан туристичної індустрії. Запропоновано механізми покращання 
використання ресурсного потенціалу регіонів. 

IGOR SMAL

CHARACTERISTIC SKIN AND FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN UKRAINE

In  article  the  characteristic  of  mainstreams  and  features  of  development  of  
tourism in Ukraine is given. The most essential moments defining a current state of  
the tourist industry are allocated. Mechanisms of improvement of use of resource  
potential of regions are offered.

Вступ і постановка проблеми. 
Відправною  точкою  написання  даної  статті  стали  різноманітні 

судження у засобах масової інформації і наукових виданнях про реалії 
розвитку  туризму в Україні,  його  вплив на  пожвавлення  економічної 
активності,  формування бюджетів усіх рівнів, рекреаційно-туристичне 
освоєння природного і культурно-історичного потенціалів.

Туризм  проголошено  одним  із  пріоритетних  напрямків  розвитку 
третинного сектору економіки країни і  засобів сприяння відродження 
регіонів,  що  вимагає  прискіпливої  уваги  до  проблем  його 
функціонування й аналізу тенденцій розвитку. 

Мета і завдання дослідження. 
Мета  пропонованої  студії  –  опираючись  на  результати  наукових 

досліджень  і  аналітичних  розробок,  використовуючи  традиційний 
науково-методичний  інструментарій  та  власні  напрацювання  і, 
виходячи  із  пропонованої  офіційної  статистичної  інформації, 
розглянути  окремі  процеси,  що  відбуваються  в  національній 
туристичній індустрії. 

1 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
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Головними  завданнями  дослідження  є:  виявити  і  проаналізувати 
головні тенденції, найбільш суттєві і перспективні напрямки розбудови 
туристичної  індустрії,  територіальні  диспропорції  в  розвитку, 
запропонувати  механізми  інтенсифікації  використання  природного  і 
культурно-історичного потенціалів України в туризмі. 

Вивченість питання. 
Дослідження  тенденцій  розвитку  туризму  –  популярний  напрямок 

наукових розвідок  серед географів,  економістів,  представників  інших 
галузей  знань.  Надзвичайно  багатим  і  різноплановим  є  науковий 
доробок  зарубіжних  вчених  і  практиків  туристичної  індустрії.  Серед 
останніх  помітних  праць слід  виділити  статтю Л. Местні,  присвячену 
перспективній  спрямованості  міжнародного  туризму  у  глобальному 
масштабі і надруковану в Україні [10], ґрунтовні роботи Д. Холла, який 
спрямовує  свої  зусилля  на  дослідження  туристичних  процесів  у 
розширеному Євросоюзі, країнах Центральної і Східної Європи [31-34], 
Д. Феннела, який скрупульозно аналізує тенденції розвитку екотуризму 
у контексті  світових туристичних процесів [29].  Не стихає інтерес до 
української  туристичної  проблематики  з  боку  польських  і  російських 
географів  [26;  27;  30].  Детальний  аналіз  особливостей  і  тенденцій 
розвитку туризму в Європі  і  світі  містять звіти Єврокомісії  і  Світової 
туристичної організації [28; 36-38]. 

У нашій країні питаннями вивчення стану національного туризму і 
проблемами  його  розвитку  на  теоретичному  рівні,  у  галузевому  і 
регіональному розрізі  плідно займаються О.  Бейдик,  Ю. Гуменюк,  О. 
Дмитрук, Ю. Зінько, В. Кифяк, Н. Кравченко, О. Любіцева, М. Мальська, 
В. Новикова,  Я. Олійник,  В. Пазенок,  Х. Роглєв,  М. Рутинський, 
В. Стафійчук,  А. Степаненко,  В. Федорченко,  В. Худо,  І. Черніна, 
Б. Яценко і ряд інших вчених-економістів та географів [1; 3-9; 11-15; 
22-25],  які  презентують  вагомий  доробок  дослідницьких 
туризмознавчих  шкіл,  що  сформувалися  у  Києві,  Сімферополі, 
Донецьку, Львові та других наукових центрах країни. 

Незважаючи на, здавалось би, достатню кількість публікацій, у тіні 
лишаються  окремі  аспекти  розвитку  національного  туризму. 
Насамперед, не завжди повними є аналітичні і прогнозні розвідки, не 
втрачають  актуальності  і  завжди  затребувані  рекомендаційні 
матеріали.  Окрім  того,  туризм  –  надзвичайно  динамічне  і 
різностороннє  явище,  яке  постійно  забезпечує  дослідників 
невичерпним матеріалом для інтелектуальної поживи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тенденції  розвитку  туризму  в  Україні  протягом  останніх  років 

дозволяють  виділити  кілька  суттєвих  моментів:  по-перше, 
переважаючим напрямком розвитку вітчизняної туристичної індустрії є 
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задоволення  потреб  внутрішнього  споживача,  оскільки  у  структурі 
туристичного потоку різко переважає внутрішній  туризм (рис.  1);  по-
друге,  з  боку держави підтримка вітчизняного  туризму стала носити 
конкретніший,  цільовий  характер,  позаяк  туристична  індустрія  стала 
забезпечувати  стійкі,  стабільні  і  досить  значні  надходження  до 
бюджету,  перетворилася  на  необхідну  складову  частину  реалізації 
державних програм розвитку окремих секторів національної економіки, 
які  мають  загальноєвропейське  значення;  по-третє,  зростають 
територіальні диспропорції між окремими регіонами у рівнях розвитку 
туристичної  індустрії;  по-четверте,  поява  і  розвиток  нових  видів 
туризму урізноманітнює національний туристичний продукт;  по-п’яте, 
вітчизняні бізнесмени усвідомили перспективність і вигідність розвитку 
окремих секторів туристичної індустрії.

Кожен із виділених моментів потребує детальнішого аналізу.
Пріоритетним напрямком розвитку української туристичної індустрії 

став внутрішній туризм. Протягом кількох останніх років відбувається 
радикальна зміна  структури туристичного потоку. Швидкими темпами 
зростає внутрішній туризм, частка якого збільшилася з 47% у 2006 році 
до 75% у 2007. Водночас відбулося 
суттєве  зменшення  обсягів 
виїзного  туристичного  потоку,  що 
призвело  до  зменшення  його 
частки з 39% у 2006 році до 12% у 
2007.  Питома  вага  в’їзного 
туристичного  потоку  майже  не 
змінилася – 14% у 2006 році і 13% 
у  2007  (рис.  1).  Це  свідчить  про 
зростання якості обслуговування у 
вітчизняних  закладах  розміщення 
туристів  і  появу нових послуг,  що 
переорієнтувало  споживача  на 
внутрішній ринок.  

Протягом  2007  року 
туристичними  підприємствами  надано  послуги  близько  3  млн. 
туристам  та  2,4  млн.  екскурсантам  [43].  Таке  суттєве  збільшення 
відбулося  за  рахунок  помітної  інтенсифікації  діяльності  суб’єктів 
туристичного  ринку  в  Івано-Франківській,  Волинській  областях,  АР 
Крим, Києві та Севастополі. 

Обсяг  послуг,  наданих  туристичними  підприємствами  протягом 
2007 року, становив 5,5 млрд. грн. і збільшився порівняно з 2006 роком 
на  44%.  Збільшення  обсягу  наданих послуг  зареєстровано майже у 
всіх регіонах України, а найбільш суттєве зростання забезпечили: Київ 
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Рис. 1. Структура туристичного 
потоку 
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(збільшення на 1,56 млрд. грн., зростання складає 50%); АР Крим (на 
195  млн.  грн.,   45%);  Дніпропетровська  область  (на  132  млн.  грн.,   
90%); Севастополь (на 55 млн. грн.,  35%) [43]. 

Загальні надходження до бюджету від турагентів і туроператорів у 
2007  році  становили  174  млн.  грн.,  що  більше  у  порівнянні  з 
попереднім роком майже на 33% [43]. 

Питома  вага  туристичної  індустрії  у  формуванні  внутрішнього 
валового  продукту  країни  складає  майже  1%.  Показник  досить 
скромний,  але  майже  співмірний  з  країнами-сусідами:  Польщею, 
Словаччиною,  Молдовою   і  не  такий  уже  і  малий  у  порівнянні  з 
Білоруссю,  Росією  та  Румунією.  У  зіставленні  ж  із  Хорватією,  де 
питома  вага  туризму  у  структурі  ВВП  складає  12%,  з  Естонією, 
Албанією  чи  Словенією,  де  ці  значення  коливаються  у  межах  4%, 
українські реалії виглядають менш значущими (рис. 2).

Значення  туристичної  індустрії  постійно  зростає  у  зв’язку  з 
реалізацією кількох важливих державних програм. Зупинюся лише на 
двох:  облаштування  міжнародних  транспортних  коридорів  і 
проведення в Україні фінальної стадії Чемпіонату Європи з футболу у 
2012 році.

Важлива риса географічного положення України  –  транзитність її 
території.  Наша  країна  –  суцільний  "транспортний  коридор",  яким 
здійснюється перевезення пасажирів  і  вантажів  із  Європи в Азію,  із 
чорноморського  басейну  в  балтійський  і  в  зворотних  напрямках.  Ця 
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Рис. 2. Питома вага туристичної індустрії у структурі ВВП окремих країн Східної і 
Центральної Європи, % (2007) [31]
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особливість  обумовила  проходження  територією  країни  "критських"1 

транспортних  коридорів,  а  також  транс’європейських  транспортних 
магістралей Європа – Кавказ –  Азія  (TRACECA),  Балтійське  море – 
Чорне море (Гдиня/Гданськ – Одеса/Іллічівськ).

Міжнародний  транспортний  коридор  –  це  комплекс  наземних  та 
водних  транспортних  магістралей  із  відповідною  дорожньою 
інфраструктурою,  допоміжними  спорудами,  під'їзними  шляхами, 
прикордонними  переходами,  сервісними  пунктами,  вантажними  та 
пасажирськими  терміналами,  устаткуванням  для  управління  рухом. 
Окрім  того,  для  його  успішного  функціонування  необхідно 
впровадження  організаційно-технічних  заходів,  законодавчих  та 
нормативних  актів,  які  забезпечують  перевезення  вантажів  та 
пасажирів  на  рівні,  що  відповідає  вимогам  Європейського  Союзу. 
Створення  транспортних  коридорів  передбачає,  насамперед, 
забезпечення  погодженого  розвитку  інфраструктури  транспортних 
мереж країн, через які вони проходять, а також країн, суміжних з ними. 

При облаштуванні "критських" коридорів велика увага приділяється 
створенню туристичної інфраструктури як на самій магістралі, так і в 
зоні  її  впливу,  насамперед,  будівництво  закладів  розміщення  і 
харчування  туристів,  які  подорожують  автомобілем  –  мотелів, 
кемпінгів,  кафе  тощо,  а  також  створення  зон  відпочинку,  оглядових 
майданчиків поблизу атрактивних природних чи культурно-історичних 
об’єктів, а при необхідності – будівництво під’їзних шляхів до них.

Виконання затвердженої Державної цільової програми підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 
з  футболу  надасть  національній  туристичній  індустрії  потужного 
імпульсу для прискореного розвитку. Серед запланованих завдань, які 
матимуть  безпосередній  вплив  на  туризм  виділяються  такі: 
реконструкція існуючих і будівництво нових готелів та інших закладів 
розміщення туристів на 36,5 тис. місць, із яких 15,5 тис. припадає на 
Київ;  створення  близько  50  туристично-інформаційних  центрів  та 
пунктів;  розроблення  60  спеціальних  туристичних  маршрутів; 
створення  національного  туристичного  Інтернет-порталу;  видання 
національного  туристичного  путівника  українською  та  основними 
європейськими  мовами;  ремонт  і  реставрація  більше  100  будівель 

1 На другій Пан'європейській конференції з питань транспорту, яка відбулася 14-16 
березня 1994 року, на грецькому острові Крит, було прийнято рішення про виділення і  
відповідне  облаштування  транс’європейських  транспортних  магістралей,  які 
отримали  назву  "критські"  або  "міжнародні  транспортні  коридори".  Територією 
України проходить кілька таких коридорів:  №3 (Берлін – Вроцлав – Львів – Київ); №5 
(Трієст – Будапешт – Братислава – Ужгород – Львів); №7 (Дунайський водний шлях);  
№9 (Гельсінкі – Київ – Одеса – Димитровград).
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театрів, музеїв, споруд на території національних заповідників, парків 
культури і  відпочинку,  об'єктів  архітектурної спадщини; виготовлення 
інформаційно-рекламної  продукції  основними європейськими мовами 
про Україну та області,  на території  яких проводитиметься фінальна 
частина чемпіонату, таких як буклети, каталоги, путівники, карти [46]. 

Не піддається оцінюванню надзвичайно сильний опосередкований 
вплив  на  розвиток  туризму  від  реалізації  інших  пунктів  Державної 
цільової програми <…>, таких як будівництво, реконструкція та ремонт 
автомобільних доріг, аеропортів, залізниць, облаштування державного 
кордону  і  митних  переходів,  випуск  сувенірної  продукції  з 
національною  символікою  та  багато  іншого  без  чого  неможливе 
проведення  Євро-2012  і  належне  обслуговування  сотень  тисяч 
уболівальників  і  туристів.  Реалізація  хоча  б  частини  з  намічених 
програмою  завдань,  підніме  туристичну  індустрію  країни  на  якісно 
вищий рівень розвитку.

Просторовий  розвиток  туристичної  індустрії  на  сучасному  етапі 
призвів  до  виникнення  і  закріплення  значних  територіальних 
диспропорцій.  На  три  регіони  країни  (Івано-Франківщина,  Київ  і  АР 
Крим), у 2007 році припало майже 70% від загальної кількості туристів, 
яким  були  надані  послуги  суб’єктами  туристичної  індустрії.  Шість 
регіонів (Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Одеська, Львівська і 
Запорізька області)  надали послуги ще 15% туристів.  У той же час, 
регіони  із  потужним  рекреаційно-туристичним  потенціалом, 
унікальними,  високоатрактивними  пам’ятками  природи  і  культури 
(Чернігівська,  Черкаська,  Житомирська,  Вінницька  та  ряд  інших 
областей)  надали  послуги  менше,  ніж  1%  туристів  кожна  (рис.  3). 
Схожа  ситуація,  про  яку  йтиметься  нижче,  притаманна  і  для 
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* без врахування Києва, частка якого в обслуговуванні туристів складає 34%;
** без врахування Севастополя, частка якого в обслуговуванні туристів складає 3,3%.

Рис. 3. Питома вага регіонів України в обслуговуванні туристів, 2007, % [43]

територіальної локалізації лікувально-оздоровчих туристичних потоків 
(рис. 5).

Можна  припустити,  що,  з  одного  боку,  йдеться  про  класичний 
приклад  інтенсивної  експлуатації  найкращих  за  якістю клімато-тера-
певтичних,  ландшафтних,  бальнеологічних  та  інших  рекреаційно-
туристичних ресурсів (Івано-Франківська, Львівська, Одеська області і 
АР Крим)  та використання переваг столичного  положення,  з  іншого. 
Певною  мірою  так  і  є.  Але  незначна  частка  туристів,  яким  надані 
послуги  в  Закарпатській,  Чернівецькій,  Миколаївській,  Херсонській 
областях зі схожими з регіонами-лідерами природними умовами та і в 
усіх інших областях із потужними і якісними рекреаційно-туристичними 
ресурсами,  дозволяє  робити  попередні  гіпотетичні  висновки  про 
наявність  у  більшості  регіонів  країни  управлінських  прорахунків, 
відсутність  ініціативи  з  боку  місцевих  громад,  брак  інформації 
рекламного  характеру  про  головні  атракції  та  сучасної 
інфраструктурної бази, необхідної для надання послуг. Останнє можна 
пов’язати з інертністю ділових кіл окремих регіонів, їх незацікавленістю 
у розвитку туристичного бізнесу або іншими причинами суб’єктивного 
характеру. Ліквідація таких мотивів – нагальна вимога часу.

В  Україні  немає  жодного  регіону,  де  були  б  відсутні  туристичні 
ресурси  й  атракції  світового  рівня  пізнавальної  цінності,  на  що 
вказують численні  наукові  дослідження [1-3;  6;  11;  20;  24;  27].  Тому 
цілком  імовірно,  що  підґрунтям  існування  сучасних  територіальних 
диспропорцій  у  рівнях  розвитку  туристичної  індустрії  є  невміння 
використовувати можливості, надані природою й історією. Ліквідувати, 
хоча  б  певною  мірою,  такий  стан  речей  покликане  застосування 
кластерних  технологій  у  туризмі,  у  чому  намагаються  переконати  й 
авторські студії [18; 19; 21].

Основоположник  теорії  кластерів  американський  вчений  Майкл 
Портер  визначає  кластери  як  "географічне  зосередження 
взаємодіючих  підприємств,  спеціалізованих  поставників,  сервісних 
установ, підприємств суміжних галузей, асоційованих інституцій <…>, 
які конкурують, але і співпрацюють у певній галузі" [35, с. 246].

За  своєю природою кластер  –  модель  територіальної  організації 
продуктивних сил, характерними рисами якої є географічна близькість, 
взаємозв’язки  між  підприємствами,  взаємна  підтримка  і  довіра,  що 
формує  так  званий  людський  капітал.  Серед  інших  рис  –  пошук 
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інновацій як у виробництві, так і в маркетингу, здатність адаптуватися 
до нових вимог і умов ринку, максимальне використання переваг, що 
забезпечується специфічними можливостями території.   

Кластер – добровільне об’єднання вже існуючих суб’єктів ринкової 
діяльності,  не  регламентоване  ні  кількісно,  ні  якісно.  Мета  його 
створення  –  підвищення  конкурентоздатності  продукції  чи  послуг 
членів  кластеру  на  ринках  різних  рівнів.  Кластеризація  економіки 
сприяє  налагодженню  взаємного  порозуміння  між  державними 
органами  влади  і  бізнесовими  колами  при  вирішенні  соціально-
економічних проблем певного регіону.  

Туристична  індустрія  України  належить  до  привабливих  сфер 
прикладання  кластерних  технологій.  Країна  володіє  надзвичайно 
потужним туристично-рекреаційним потенціалом, а проблеми розвитку 
галузі знаходяться швидше у площині психологічній, ніж матеріально-
технічній.  Тривалий  час  виробництво  засобів  виробництва 
розглядалося  як  пріоритетний,  якщо  не  єдиний  шлях  розвитку 
національної  економіки.  Тому інколи,  сфера послуг  і  туризм  у  тому 
числі,  сприймаються  як  похідні  від  промислового  і 
сільськогосподарського  виробництва.  Але  європейський  і  світовий 
досвід  переконує,  що  туризм  –  повноправний  і  надприбутковий 
компонент ринкової економіки [28; 36-38]. При мінімальних інвестицій-
них  надходженнях  туризм  здатен  забезпечувати  їх  максимальну 
віддачу.

Важливою складовою туристичної  діяльності  в  Україні  і  однією з 
головних форм реалізації туристичного продукту є соціальний туризм. 
Він розвивається в межах профспілкової  системи,  у  рамках якої  діє 
найбільше  в  Україні  туристичне  об’єднання  "Укрпрофтур".  У  його 
складі  –  10  дочірніх  підприємств  та  17  обласних  акціонерних 
товариств.  "Укрпрофтур" є власником майже 70 туристичних об’єктів 
(готелі, пансіонати, туристичні бази, туристично-оздоровчі комплекси, 
кемпінги  тощо)  та  більше  50  бюро  подорожей  те  екскурсій, 
розташованих  практично  в  усіх  регіонах  країни  (рис.  4).  Загальна 
місткість  засобів  розміщення,  об’єднаних  у  систему  "Укрпрофтуру" 
перевищує 15 тис. місць [44]. 

Основними  напрямками  діяльності  "Укрпрофтуру"  на  нинішньому 
етапі  є створення і  реалізація туристичного продукту,  створеного на 
основі  власної матеріально-технічної  бази,  організація подорожей за 
межами України,  екскурсійне  обслуговування,  надання  транспортних 
послуг та інші види діяльності.

На  важливий  складник  у  роботі  об’єднання  перетворилося 
оздоровлення  потерпілих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, 
насамперед дітей. З цією метою реорганізовано частину туристичних 
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Рис. 4. Просторова локалізація засобів розміщення туристів 
системи "Укрпрофтур"

баз  у  пансіонати  з  лікуванням,  лікувальні  спортивні  і  туристично-
оздоровчі  комплекси,  де  поряд  з  активним  відпочинком  надаються 
медичні  послуги  і  консультації.  При  реалізації  останніх  широко 
використовуються  кліматотерапевтичні  ресурси,  мінеральні  води  і 
лікувальні  грязі,  рослинні  препарати,  екологічно  чисті  продукти 
харчування.  Розроблено спеціальні  оздоровчі  пішохідні,  велосипедні 
та лижні маршрути тощо.

Певна  увага  в  країні  приділяється  молодіжному  і  дитячому 
туризмові.  Серед  господарських  об’єднань,  що  спеціалізуються  на 
молодіжному туризмі, найбільшим є акціонерне товариство "Супутник-
Україна",  яке  має  власну  матеріально-технічну  базу:  готелі  (Київ, 
Луганськ,  Одеса),  туристичні  комплекси  у  Запорізькій  і  Черкаській 
областях,  молодіжний  центр  у  Закарпатській  області,  транспортні 
підрозділи тощо. "Супутник-Україна" щороку обслуговує до 45-50 тис. 
осіб [43]. 

Головною проблемою, що заважає інтенсифікації розвитку дитячого 
та  молодіжного  туризму,  є  відсутність  гнучкої  системи  пільг  на 
туристичне обслуговування цієї категорії споживачів.
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Лікувально-оздоровчий туризм належить до традиційних напрямків 
розвитку туристичної індустрії. Загальна кількість оздоровчих закладів 
тривалого  перебування  в  Україні  перевищує  3 тис.,  у  2006  році  їх 
послугами скористалося 3,2  млн.  осіб,  із  них майже 10% – іноземці 
[45].  Ці  показники  протягом  2000-их  років  лишаються  практично 
незмінними. Сталою є і просторова локалізація лікувально-оздоровчих 
туристичних потоків. Головний регіон – АР Крим, де оздоровлюється 
майже 30% споживачів  даного виду послуг.  Ще у трьох  областях  – 
Львівській, Одеській і Донецькій – частка оздоровлених перевищує 8% 
(рис. 5). Регіонами-аутсайдерами є Чернівецька і Черкаська області, де 
частка оздоровлених у 2006 році становила 0,1 і 0,01% [45]. 

На  один  із  перспективних  напрямків  розвитку  туризму  в  Україні 
перетворюється сільський туризм, який набуває широкого розмаху у 
багатьох європейських країнах. Ця тенденція чітко відстежується як у 
вітчизняних, так і зарубіжних наукових дослідженнях [14-16; 34]. 

Сільський  туризм  дає  можливість  мешканцям  міст  відпочивати  у 
сільській  місцевості,  а  за  бажанням  –  брати  участь  у 
сільськогосподарських  роботах.  У  разі  використання  сільського 
(фермерського) господарства і оренди помешкання слід говорити про 
окремий підвид сільського туризму – агротуризм. 
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Рис. 5. Питома вага регіонів України у наданні лікувально-оздоровчих послуг, 
2006,  [45]

  
Сільський туризм сприяє вирішенню ряду завдань:

• розширення переліку індивідуалізованих активних видів відпочинку;
• створення  можливостей  для  сільських  жителів  поліпшувати  свій 

фінансовий стан;
• активізація  економічних  процесів,  сприяння  розвитку  малого  і 

середнього бізнесу в аграрних і депресивних районах;
• наближення міського жителя до народної культури;
• активізація створення сучасних засобів розміщення туристів у сільській 

місцевості і формування культури обслуговування;
• актуалізація краєзнавчо-пошукової роботи та сприяння розробці нових 

туристичних маршрутів у сільській місцевості.
Тематика і види туристичних маршрутів, які можуть прокладатися в 

сільській  місцевості,  виділяється  надзвичайним  розмаїттям  і  є 
практично  невичерпні.  Вони  можуть  охоплювати  природу,  історію, 
етнографію, архітектуру,  археологію, життєписи видатних осіб тощо і 
пристосовуватися під запити конкретного споживача, мати елементи 
активного, пасивного, екологічного чи пригодницького туризму. 

У  науковому  вжитку  з’явилося  нове  поняття  –  агроекологічний 
туризм. Цей різновид відпочинку передбачає проведення вільного часу 
у сільській місцевості на базі селянських (фермерських) господарств, 
які вирощують сільськогосподарську продукцію із застосуванням м’яких 
(екологічних) до довкілля методів. У площині практичного розвитку в 
Україні агроекотуризм робить лише перші кроки. 

У  рамках  вітчизняної  індустрії  туризму  чітко  окреслився  окремий 
напрямок  діяльності  –  спортивний  туризм.  Цей  сегмент  виник  на 
самодіяльних засадах за ініціативи туристів-аматорів. Ним опікується 
Федерація  спортивного  туризму України – всеукраїнська  громадська 
фізкультурно-спортивна  організація,  яка  координує  розвиток 
спортивного туризму в країні (реалізація програм розвитку, проведення 
міжнародних  експедицій,  розробка  і  затвердження  класифікаційних 
маршрутів,  розвиток  інфраструктури,  налагодження  міжнародного 
співробітництва тощо). Основними напрямками діяльності Федерації є:
 організація  та  проведення  спортивних  туристичних  заходів  – 

всеукраїнських  та  регіональних  змагань  із  техніки  спортивного 
туризму та спортивних туристичних походів і експедицій; 
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 вивчення та пропаганда спортивних туристичних ресурсів території 
України,  розробка та апробація класифікованих туристично-спор-
тивних маршрутів; 

 сприяння організації навчально-методичної роботи з підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму; 

 сприяння  інформаційному,  нормативному  та  методичному 
забезпеченню розвитку спортивного туризму в Україні [40]. 

Організаційними  та  методичними  центрами  розвитку  спортивного 
туризму є туристичні клуби,  які  патронують окремі види спортивного 
туризму:  кінний,  яхтний,  велосипедний,  автомобільний  тощо. 
Комерціалізація  туризму  і  стратифікація  українського  суспільства 
призводить до перетворення частини клубів у закриті товариства або 
туристичні  агенції  та  фірми,  що,  як  правило,  займаються 
турагентською діяльністю.

Все  більшої  популярності  у  світі  набуває  екологічний  туризм,  на 
рівних конкуруючи не лише з масовим туризмом, а і  з традиційними 
видами  господарювання,  такими  як  лісозаготівля  і  сільське 
господарство, в окремих регіонах і цілих країнах [16; 17; 29]. 

Україна  не належить  до держав,  де екологічний туризм виступає 
серйозною альтернативою традиційним видам рекреаційно-туристич-
ної  діяльності.  Надзвичайно  висока  розораність  суші,  яка  досягає 
майже  60%  [41]  –  одна  з  причин  незначної  лісистості,  яка  складає 
лише  15%  [42]  і  мізерної  частки  території,  що  припадає  на 
природоохоронні  об’єкти  –  близько  4,5% [23],  стали  підґрунтям  для 
відносно  слабкої  природної  забезпеченості  розвитку  екологічного 
туризму. Але наша держава, не зважаючи на такий стан речей, володіє 
відповідними, часто винятковими можливостями і вже зроблено перші 
суттєві кроки на шляху пропаганди, вивчення і розвитку екотуризму [3; 
6; 16; 17; 19]. 

Перспективними регіонами для організації  екологічного  туризму є 
Українське Полісся, Поділля, Українські Карпати – території з багатими 
й унікальними природними і  соціокультурними рекреаційно-туристич-
ними  ресурсами,  для  яких  притаманні  комфортні  для  літнього  і 
зимового  відпочинку  погодно-кліматичні  характеристики  та  наявність 
виняткових  природних  об’єктів.  Для  їх  одночасного  залучення  до 
туристичного  використання,  охорони  і  збереження  доцільно 
активізувати  процес  створення  природоохоронних  об’єктів  різного 
профілю:  національних  парків,  біосферних  заказників  і  заповідників, 
геопарків  та  їх  інтеграцію  у  міжнародні  мережі.  Ефективність  і 
доцільність  такої  роботи  значно  зросте,  якщо  на  озброєння  зразу 
братимуться  екотуристичні  технології,  які  передбачають  сталий 
розвиток регіону, екологічну просвіту всіх учасників процесу, створення 
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нових робочих місць, збільшення надходжень до місцевих бюджетів та 
інші преференції для місцевих громад.

У  країні  швидкими  темпами  розвивається  медичний  туризм  – 
типовий продукт глобалізації, який передбачає поєднання відпочинку й 
отримання медичних послуг. До України приїздять мешканці країн СНД 
і  європейських  країн,  а  також  представники  діаспори  з  Північної 
Америки.  Вони,  перш  за  все,  користуються  послугами  стоматології, 
пластичної хірургії,  що дешевші у нас у декілька разів у порівнянні з 
США, Німеччиною чи Польщею. Самі українці витрачають на лікування 
за  межами країни  близько  $  100  млн.  щорічно  [39].  Причинами,  що 
приводять  до  формування  медикотуристичних  потоків  є  різниця  у 
якості  і  вартості  послуг,  конфіденційність,  бажання  отримати 
нелегальний у своїй країні вид лікування.

Для  національної  туристичної  індустрії  притаманний  розвиток  і 
інших явищ, не завжди виправданих економічно і позитивних з точки 
зору суспільної моралі. Мова йде про специфічні види туризму, серед 
яких  виділяються  "холостяцький"1,  "алкогольний"2,  "наркотичний"3, 
"галантний"4 тощо. Особливості і тенденції розвитку специфічних видів 

1 "Холостяцький" туризм – поїздка з метою участі у вечірці напередодні одруження.  
Розрізняють чоловічі (stag party або bachelor party) і жіночі (hen party) тури. Причинами 
появи і стрімкого росту кількості холостяцьких турів стали дешевизна авіаквитків,  
різниця  цін  на  алкогольні  напої   і  вартість  сексуальних  послуг.  Лише  британці  з  
середини 2000-их років щороку стали витрачати £ 430 млн. на холостяцькі вечірки за 
межами країни. На роль "столиць" холостяцького туризму претендують Амстердам, 
Берлін,  Прага,  Будапешт,  Барселона.  Популярними  країнами,  де  практикується 
організація  холостяцьких  вечірок,  стали  Естонія,  Латвія,  Словаччина,  Польща. 
Європейською "екзотикою" для stagparty-турів вважається Україна.
2 Алкогольний  туризм   –  подорож  із  метою  розпивання  алкогольних  напоїв.  У 
середовищі  самодіяльних  туристів  на  пострадянському  просторі  можливість 
неформального  спілкування  біля  багаття  під  гітарний  акомпанемент  –  важливий  
спонукальний чинник організації  туристичного походу.  Відомі  й інші  приклади. Тури 
вихідного дня з Фінляндії до Естонії і прикордонних регіонів Росії, з Польщі до України  
або з Ірану до Туреччини й Азербайджану заради купівлі і/або безкарного розпивання 
міцних алкогольних напоїв – класичний алкогольний туризм.
3
 Наркотуризм – подорож із метою вживання природних наркотичних і психотропних 

речовин, заборонених у рідній країні, але офіційно чи напівофіційно дозволених у країні 
перебування.  Географія  наркотурів  досить  широка.  У  Європі  визнаним  лідером  за  
рівнем розвитку наркотуризму стали Нідерланди з центрами Амстердам і Маастрих.  
Індія  відома  як  батьківщина  високоякісного  гашишу,  а  штат  Гоа  –  найбільш 
популярний  серед  наркотуристів.  В  Австралії  штати  Вікторія  і  Новий  Південний 
Уельс відомі ліберальним законодавством щодо коноплі. У Новому Південному Уельсі в 
містечку Німбін у перші вихідні травня з 1993 року проводиться щорічний фестиваль  
коноплі  Марді  Ґрасс.  Південна  Америка  приваблює  наркотуристів  можливістю 
скуштувати  психотропний  напій  айяуску,  виготовлений  із  окремого  виду  ліан,  які 
ростуть у басейні Амазонки. Перу відома галюциногенними кактусами Сан-Педро.
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туризму в  Україні  не є  предметом пропонованої  студії  і  потребують 
окремого дослідження. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Проведений аналіз дозволяє зробити ряд висновків: 
по-перше, національний туризм, який базується на обслуговуванні 

внутрішніх  туристичних  потоків,  демонструє  позитивну  динаміку 
розвитку; 

по-друге,  суттєвий  підйом  туристичної  індустрії  очікується  після 
відповідного облаштування міжнародних транспортних коридорів, що 
проходять  територією України  та  організації  і  проведення фінальної 
частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році; 

по-третє,  існуючі  територіальні  диспропорції  у  рівнях  розвитку 
туристичної  індустрії  більшою  мірою  пов’язані  з  проблемами 
суб’єктивного характеру і відсутністю ініціативи з боку місцевих громад; 

по-четверте,  одним  із  шляхів  активізації  розвитку  туристичної 
індустрії в регіонах може стати застосування кластерних технологій; 

по-п’яте,  серед  головних  тенденцій  розвитку  туризму  в  Україні 
виділю такі: поява і прискорене просування нових видів туристичного 
продукту  (сільський,  медичний,  екологічний  туризм);  динамічне 
зростання виробництва і споживання традиційних його видів (туризм з 
метою  розваг  і  відпочинку,  екскурсійний,  лікувально-оздоровчий  і 
спортивний туризм), головними формами реалізації яких на даний час 
є  соціальний,  молодіжний,  дитячий  і  комерційний  туризм;  розвиток 
специфічних  видів  туризму,  не  завжди  позитивних  із  точки  зору 
суспільної моралі й економічно доцільних.

Динамізм  туризму,  його  багатогранність  і  постійні  трансформації 
роблять  даний  напрямок  наукового  пошуку  й  аналізу  надзвичайно 
перспективним, цікавим і майже невичерпним.
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АННА ХОВАЛКО, 
МИХАЙЛО ГАМКАЛО1

КАРСТОВІ ПЕЧЕРИ ПОДІЛЛЯ: ЄМНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ 
ПОТОКІВ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Обґрунтовано  поняття  ємності  туристичних  потоків,  як  комплексну  
величину можливого туристичного навантаження на об’єкт туристичного 
використання Розкрито та проаналізовано основні  складові  туристичних 
потоків карстових печер Поділля.

ANNA KHOVALKO, 
MYKHAILO HAMKALO

KARST CAVES OF PODILLYA: TOURIST STREAMS CAPACITY, 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF USE

Notion of tourist streams capacity has been explained as optimal availability of  
tourists  on  a  given  area  within  a  certain  period.  There  are  also  displayed  and 
analyzed main constituents of tourist streams to Podillya karst caves.  

Постановка проблеми. 
Розвиток туристичної діяльності в екстремальних і наближених до 

екстремальних  ситуаціях  все  більше  завойовує  популярність  і  на 
даний  час  вимагає  термінового  наукового  обґрунтування. 
Спелеотуризм належить до одного з найбільш популярніших видів, які 
наближені до екстремальних. В Україні розвиток подібної туристичної 
діяльності, насамперед, поширений у Криму, Карпатах і на Поділлі.

Подільські  печерні  системи  використовуються  в  якості 
неорганізованої  і  слабо  організованої  туристичної  діяльності 
щонайменше  протягом  60-70  років,  що  призводить  до  виникнення 
численних  ситуацій,  небезпечних  для  життя  та  здоров’я  туристів,  а 
також до руйнування природних печерних комплексів. 

Мета і завдання дослідження. 
Протягом  нерегульованого  багаторічного  використання  печерних 

систем виникає  нагальна  необхідність  регулювання  туристичних 
потоків, що найбільш раціонально здійснювати через розрахунок їхньої 
ємності.  У  даному  випадку  поняття  «ємність»  розглядається  як 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
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величина  інтенсивності,  яка  залежить  від  багатьох  природних  та 
соціально-економічних чинників.  Завдання дослідження – встановити 
ємність туристичних потоків  для головних печерних систем Поділля, 
запропонувати  шляхи  оптимізації  використання  досліджуваних 
природних ресурсів. 

Основний матеріал дослідження. 
Подільсько-Буковинська  карстова  область  охоплює  західні  схили 

Подільської  височини  і  Розточчя  у  межах  Львівської,  Івано-
Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. 
На  території  Тернопільської  області,  згідно  досліджень  А. Кучерука, 
виділяється  п’ять  карстових  районів:  Кременецький,  Товтровий, 
Центрально-Подільський, Західно-Опільський, Придністровський.  

 Найбільш цікавим і перспективним у географічному, краєзнавчому і 
туристичному  аспектах  є  Придністровський  карстовий  район.  Тут 
знаходиться 11 великих (довжина понад 1000 м) розвіданих гіпсових 
(сульфатних)  печер.  Із  них  8  розташовані  у  вузькій  ділянці, 
субпаралельній  долині  Дністра.  Дві  печери  («Млинки»  та  «Угринь») 
розміщені за межами цієї смуги, далі на північ, на широті м. Чортків; 
печера  «Джуринська»  на  широті  смт.  Микулинці.  Нині  всі  ці  печери 
знаходяться в умовах повної або майже повної здренованої гіпсової 
товщі. 

 У межах досліджуваної території у спелеотуризмі використовується 
декілька  печер:  «Оптимістична»  (214  км,  посідає  за  довжиною  2-ге 
місце у світі), «Озерна» (121 км, 10-те місце в світі), «Млинки» (28 км), 
«Кришталева» (23 км), «Славка» (9,1 км), «Вертеба» (7,8 км), «Угринь» 
(2,1  км),  «Ювілейна»  (1,5  км),  «Олексинська»  (1,2  км),  «Тимкова 
Скеля» (1,18 км), «Джуринська» (1,3 км). 

Печера  Оптимістична  знаходиться  на  вододілі  річок  Серету  і 
Нічлави у товщі гіпсів на глибині близько 20-25 м від земної поверхні. 
Відкрита  і  досліджена  львівськими  спелеологами  клубу  під 
керівництвом М.  Савчина в 1966 р.  Печерна система складається з 
десяти відносно ізольованих районів, пов'язаних між собою одним або 
кількома  ходами.  Тут  спостерігаються  три  основних  яруси  ходів.  У 
розрізі  ходи переважно трикутні  і  щілиноподібні.  В окремих районах 
печери є великі зали, зокрема, в Далекому районі знаходяться широкі 
галереї: Аспірантська (довжина 180 м, ширина 15 м), Шипуча (довжина 
190 м, ширина 8 м). Окрасою Озерного району є три великі підземні 
озера [2, c. 425].

Печера  Озерна  (Голубі  Озера)  відкрита  в  1938  р.  місцевими 
мешканцями  поблизу  с.  Стрілківці.  [2].  Своєю  назвою  завдячує 
великим підземним озерам із пересічною глибиною 1,5-2,0 м. На даний 
час відомо понад 10 озер, максимальна глибина окремих водойм сягає 
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4  м.  В  Озерній  спелеотуристів  вражають  своєю  монументальністю 
окремі зали і галереї шириною 10-12 і висотою 8-10 м. Система ходів 
печери утворює дві системи лабіринтів – Ближній і Дальній райони. У 
Ближній район допускаються групи досвідчених туристів, а Дальній ще 
залишається закритим для екскурсій спелеологів-аматорів. Досліджені 
підземні ходи Озерної майже впритул підходять у південному напрямі 
до  печери  Оптимістичної.  Зараз  між  цими  двома  гігантськими 
печерними лабіринтами відстань становить 700 м, що не виключає в 
майбутньому їх об'єднання.

Печера Млинки розташована біля Залісся на правому схилі потічка 
Млинки,  відкрита  місцевими  мешканцями  у  1960  р.  Спелеологи  під 
керівництвом В. Радзієвського провели дослідження печери і склали її 
перший  план.  [2].  У  підземних  ходах  наявна  велика  кількість 
різноманітних форм кристалічних утворень.

Вхід до печери Вертеба знаходиться за 2,5 км від с. Більче-Золоте. 
Вперше печера згадується у німецькому часописі "Miscellen" (1822 р.)
[2].  Протягом  ХІХ  ст  було  виявлено  багатий  культурний  шар  доби 
неоліту й енеоліту, знайдені унікальні сакральні артефакти. В одному з 
віддалених  залів  печери  було  знайдено  під  плитовим  завалом 
загадкове  поховання  25  чоловічих  кістяків,  де  був  також  посуд 
культового призначення. У культурному шарі дна печери археологам 
вдалось знайти багато керамічних фігурок трипільської культури,  що 
свідчить про її  використання трипільцями як великого святилища та 
сховища.  За  два  століття  археологами  і  спелеологами  зібрана 
величезна  колекція  археологічних  матеріалів,  експозиція  цих 
унікальних знахідок розгорнута в місцевих краєзнавчих музеях. 

У  процесі  використання  й  охорони  печер  постає  актуальна 
проблема  збереження,  охорони  та  правильного  використання  вже 
відомих  карстових  форм  на  досліджуваній  території.  Становище 
ускладнюється  тим,  що  печери  та  карстові  явища  належать  до 
категорії  невідновних  природних  ресурсів,  тому  що  на  утворення 
морфологічних елементів та вторинних мінеральних утворень потрібно 
навіть не одне, а декілька тисячоліть. Відомо, що екологічна рівновага 
сульфатних печер дуже хитка, пристосована до конкретних, постійних 
умов  функціонування  біогеоценозів,  тому  безконтрольне, 
нерегламентоване  відвідування  печер,  яке,  на  перший  погляд, 
здається  найменш  руйнівним  антропогенним  чинником,  завдає  їм 
непоправної шкоди. 

Передумовою  ефективної  туристичної  діяльності  є  наявність 
відповідних  рекреаційних  ресурсів.  У  загальному  трактуванні 
рекреаційні ресурси – це об’єкти і явища природного і антропогенного 
походження  які  використовуються  для  оздоровлення,  відпочинку  й 
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туризму  [5].  Ємність  туристичного  ринку  залежить  від  пропускної 
спроможності  туристичного  об’єкту  (ресурсу)  та  розвитку  відповідної 
інфраструктури  [3],  є  граничною  ознакою  ринкового  попиту  за 
максимальних  зусиль  в  області  маркетингу  за  даних  умов.  Тобто 
ємність туристичного ринку залежить від наявної і планованої ємності 
туристичних потоків.

Ємність  туристичних  потоків  належить  до  комплексної 
характеристики як показник можливого туристичного навантаження на 
відповідні  системи  (у  нашому  випадку  печерні)  і  яку  доцільно 
розглядати у контексті ємності туристичного ринку.

Ємність туристичних потоків залежить від максимально можливого 
туристичного  навантаження  на  об’єкт  туристичної  зацікавленості  та 
розраховується  не  тільки  за  максимально  можливого  для  даного 
туристичного  ресурсу  (об’єкту)  потоку  туристів,  а  і  за  іншими 
параметрами  які:  а)  не  зашкодять  стану  самих  ресурсів;  б)  не 
зашкодять самопочуттю та стану здоров’я туристів;  в)  не зашкодять 
екології  місця  знаходження  ресурсу  (об’єкту);  г)  не  порушать 
припустиме  співвідношення  числа  туристів  та  постійних  мешканців, 
оптимальним  вважається  співвідношення  не  вище  1:3  [3];  д)  не 
зашкодять безпеці туристів.

Введення  до  визначення  показника  часового  інтервалу 
продиктовано  необхідністю  врахування  спонтанної  та  регульованої 
диференціації  інтенсивності туристичного навантаження на відповідні 
туристичні об’єкти, щонайменше, за сезонами року.

Згідно досліджень П. Г. Шищенка [5], показник ємності туристичних 
потоків  наближається  до  загального  показника  рекреаційної  ємності 
(Wo), який можливо розрахувати за формулою:

Wo = SiNiβіKi

де Si – площа об’єкта, що експлуатується туристичною діяльністю; Ni – 
норми  допустимих  туристичних  навантажень  на  ці  об’єкти  з 
врахуванням  вимог  щодо  їх  охорони;  βі –  показник  технологічної 
придатності  об’єктів  туристичного  використання;  Ki –   коефіцієнт 
відносної рекреаційної вибірковості [5].

У випадку перевищення туристичного навантаження на територію 
(певні  геосистеми)  над  ємністю  туристичних  потоків  виникає  ефект 
туристичної  дигресії  –  негативні  зміни  в  туристично-експлуатованих 
природних  об’єктах  під  впливом  їх  інтенсивного  використання.  До 
основних  видів  туристичного  негативного  впливу  на  природне 
середовище (туристично-експлуатовані  об’єкти)  належать:  механічне 
(витоптування, нанесення міток і написів на стінах печер, накопичення 
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сміття,  виламування  природних  печерних  утворень,  наприклад 
сталактитів),  фізико-хімічне  (зміна  температурного  режиму внаслідок 
дихання,  розведення  вогнищ  або  наявного  освітлення  (наприклад, 
печера Кришталева) та хімічного складу атмосферного повітря печер 
внаслідок задимлення тощо).

Головною  проблемою  залишається  співвідношення  інтенсивності 
туристичного  потоку  з  величиною  рекреаційної  ємності,  що 
вирішується  за  допомогою  критичного  показника,  який  є  головним 
обмежувальним чинником. У випадку туристичної діяльності в межах 
печерних  систем  не  тільки  Поділля,  а  й  будь-яких  інших  подібних 
територій обмежувальним чинником буде послуговувати деградаційна 
норма туристично-експлуатованого об’єкту. Така норма розробляється 
за  допомогою  довготривалого  спостереження  за  реакцією  печерних 
систем на їх туристичну експлуатацію. Як наслідок, на даний час деякі 
печерні системи Поділля закриті для відвідування туристами.

Печерні  системи  характеризуються  значною  стійкісною 
індивідуальністю щодо їх туристичної експлуатації.  Загалом доцільно 
визначити  усереднену  величину  цього  показника,  який  згідно 
багаторічних  спостережень  для  печерних систем Поділля  становить 
200-250 осіб за літній сезон. Протягом останніх років цей показник має 
значні  коливання  від  100  до  понад  1000  осіб  у  різних  печерних 
системах [4].

 В  останні  роки  спостерігається  значне  підвищення  інтересу  до 
печер області і неабияку роль тут відіграли засоби масової інформації, 
які широко висвітлювали легкодоступність, випадки першопроходжен-
ня та дослідження печер. Це призвело до різкого збільшення потоку 
відвідувачів, яких приваблює краса підземного світу печер та особливо 
їхні  вторинні  мінерали,  що  є  унікальними  за  своєю  красою  та 
походженням.  Цей  процес  зупинити  майже  неможливо  та,  мабуть, 
недоцільно,  тому  що в  кінцевому результаті  головна  цінність  печер 
полягає в тому, щоб дарувати людям естетичну насолоду і можливість 
втамувати  споконвічне  бажання  людини  до  незвіданого  та 
прекрасного.  Крім  того,  відвідування  печер  формує  в  людині  такі 
якості, як мужність, витривалість, дає змогу морального та фізичного 
вдосконалення,  вихованню  почуття  обов'язку  перед  природою  і 
людством. 

 Сьогодні  слід перейти від пасивної  охорони до такого механізму 
раціонального  природокористування,  який  би  водночас  враховував 
соціальні, екологічні та економічні потреби суспільства. Це дозволило 
б замість малоефективної боротьби з негативними наслідками науково 
не  обґрунтованої  і  не  налагодженої  господарської  діяльності 
забезпечити зберігання цінних природних об'єктів, включаючи карст з 

187



його  унікальними  формами.  Цей  соціоекологічний  підхід  потребує 
соціоекологічних  досліджень,  які  були  б  обов'язковим  компонентом 
дослідження  карсту  та  його  форм у  межах  Подільсько-Буковинської 
карстової області (можливо, і для всієї України).

Як  зазначає  О.  О.  Любіцева  [1],  величина  туристичних  потоків 
залежить від:  вартості  послуг,  ціни на основні  та  додаткові  послуги, 
супутні  послуги  та  товари,  що  впливають  на  рівень  цін  індустрії 
туризму.  Цінова  політика  країни  в  галузі  туризму,  а  також обмінний 
курс  валют  створюють  порівняльні  переваги  і  впливають  на 
конкурентні позиції національного туристичного ринку на ринках вищих 
рівнів [1].

Дослідження  проблем  ємності  туристичних  потоків  у  межах 
карстового  регіону  Поділля  є  надзвичайно  актуальним,  оскільки 
туристичне  споживання  як  зреалізований  попит  відбивається  в 
статистичних  показниках,  які  характеризують  туристичний  процес  у 
цілому.  На  глобальному  рівні  такими  показниками  є,  насамперед, 
показники розвитку туристичних потоків,  їх  величина, спрямованість, 
ритмічність,  які  дозволяють  визначити  динаміку,  видову  та 
територіальну структуру споживання.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Ємність туристичних потоків варто розглядати як багатофакторну та 

багатофункціональну величину, яка формується на стику географічних 
та маркетингових величин.

Не  дивлячись  на  широке  застосування  поняття  «ємність 
туристичних потоків», існує значна кількість невирішених проблемних 
питань, зокрема:
− відсутність повного переліку чинників, що впливають на величину 

ємності туристичних потоків;
− відсутність градацій та ієрархії їх пріоритетності;
− відсутність розробок щодо універсальності такої пріоритетності як 

на окремих регіонах, так і щодо окремих печерних систем;
− відсутність  розробок  щодо  взаємозалежності  інших  показників 

туристичної  регіональної  та  локальної  діяльності  з  величинами 
ємності туристичних потоків; 

− відсутність  диференціації  розрахункової  ємності  туристичних 
потоків на всі існуючі печерні системи Поділля.

Наведені проблемні питання далеко не повні, але вони дають повне 
уявлення про наступні дослідницькі кроки в даному напрямку наукових 
розробок.
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Наприкінці минулого року сталася подія, яка, на мою думку, повинна 
суттєво підвищити престиж економічної і соціальної географії як науки 
та помітно активізувати її  розвиток в усьому світі.  Один із провідних 
економістів  сучасності,  професор  Прінстонського  університету  Пол 
Кругман став лауреатом економічної премії пам’яті Альфреда Нобеля 
за 2008 рік. Премія присуджена за аналіз моделей міжнародної торгівлі 
та розробку нових принципів економічної географії. 

Пол Кругман – один із наймолодших нобеліатів не лише 2008, а і 
попередніх років. У лютому 2009 року вченому виповнилося 56 років. 
Він  –  автор  20  великих  праць  і  понад  200  наукових  публікацій  з 
економічної та економіко-географічної тематики, публіцистичних робіт 
[1]. А ще із 2000 року Пол Кругман веде колонку у "Нью-Йорк таймс" та 
інтернет-блог на сайті цієї ж газети [2] і вважається одним із найбільш 
популярних у США публіцистів, які можуть зрозумілою мовою говорити 
не лише про складні макроекономічні конструкції та процеси, а і про 
політичне  сьогодення.  За  це,  до  речі,  Кругмана  досить  часто 
критикують. Опоненти зауважують, що він, у гонитві за популярністю, 
занадто примітивізув  економіку й інколи перебирав міри,  аналізуючи 
діяльність адміністрації Буша молодшого та звинувачуючи її у світовій 
економічній кризі, що розпочалася у 2008 році.

Ще на початку наукової кар’єри Кругман зацікавився механізмом дії 
у  сучасній  економіці  принципу  "зростаючих  прибутків",  згідно  якого 
затрати  на  одиницю  продукції  зменшуються  з  ростом  масштабів 
виробництва.  Власне,  цей  принцип  був  відомий  ще  за  часів  Адама 
Сміта [3]. Але Пол Кругман першим пояснив, як "зростаючі прибутки" 
працюють у міжнародній торгівлі, яка, донедавна, вважалася вільною 
від недосконалої конкуренції. 

Теоретичні викладки вченого внесли ясність у розуміння парадоксів 
міжнародної  торгівлі:  чому  значна  частина  міжнародного 
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торговельного  обігу  припадає на  високорозвинені  країни  зі  схожими 
умовами виробництва, і чому країни імпортують товари, які в них вже 
виробляються? Навіщо, скажімо, італійці ввозять французькі, німецькі 
або швецькі автомобілі, пральні машини, телевізори чи верстати, якщо 
ті не так вже і суттєво відрізняються від власних за своїми технічними 
параметрами і  споживчими якостями, а схожі умови виробництва не 
дозволяють  сусідам  по  Європейському  Союзу  робити  їх  значно 
дешевшими? Кругман переконливо довів, що експортуючи-імпортуючи 
одні  і  ті  ж товари, країни фактично подвоюють, потроюють ринок їх 
збуту і  значно знижують витрати виробництва на одиницю продукції. 
При  цьому  доступ  до  більшої  пропозиції  і  більшого  попиту  робить 
привабливою торгівлю саме між розвиненими країнами. 

Логічним наслідком відкриття й обґрунтування цих закономірностей 
стали  дослідження  П.  Кругмана  у  царині  географії.  Географія 
з'являється  в  економіста  для  пояснення:  "де  і  чому?"  фірми 
виробляють, "де і чому?" вони торгують виробленими товарами.

Вчений  не  просто  нагадав,  а  фактично  "відкрив"  з  якісно  нових 
позицій економічну географію для західного світу як науку. "Відкриття" 
було настільки несподіваним і важливим, що у вжитку з'явився термін 
"нова  економічна  географія",  виникнення  і  розвиток  якої 
безпосередньо пов'язують з іменем Пола Кругмана.

Кругман  на  теоретичному  рівні  вмотивував  поведінку  виробника, 
який, намагаючись скоротити виробничі і транспортні витрати, прагне 
сконцентрувати  виробництво  у  районах,  де  товар  має  найбільший 
споживчий ринок. У міжнародній торгівлі це означає, що кожна країна 
прагнутиме  нарощувати  експорт  тих  товарів,  для  яких  є  достатньо 
великий  внутрішній  ринок.  При  цьому  її  власна  міжнародна 
спеціалізація  визначатиметься  не  абсолютними,  а  відносними 
перевагами виробництва певного товару, тобто тим, наскільки у даній 
країні  вигідно  виробляти  дану  продукцію,  а  не  якусь  іншу.  Відносні 
переваги визначаються природними умовами, насамперед, кліматом, 
доступністю матеріальних і людських ресурсів, наявністю поставників, 
розвитком  технологій.  Останній  чинник  –  часовий.  Але  в  межах 
кожного  етапу  соціально-економічного  розвитку  саме  технології 
надають країні головну відносну перевагу.

Вчений-економіст  аргументовано  доводить,  що  не  менш  цікаві 
процеси відбуваються і  на  мезоекономічному рівні.  Окремі  компанії-
виробники  також  намагаються  реалізувати  відносні  переваги  і 
розміщують  свої  підприємства  якомога  ближче  до  найбільших 
потенційних  ринків.  Економічна  активність  та  інновації  також  мають 
тенденцію  до  концентрації  у  просторі.  Згідно  термінології  Кругмана, 
формується  "ядро",  куди  стікаються  капітали  і  ресурси.  Мереживна 
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взаємодія  прискорює  впровадження  інновацій  і  веде  до  швидкого 
формування  велетенських  агломерацій  і  технополісів  на  зразок 
Детройту  і  Силіконової  долини  у  США,  Великої  Рони  у  Франції, 
Великого  Баєрну  у  Німеччині  чи  Бангалору  в  Індії.  Першопричиною 
виникнення  таких  кластерів  [4]  досить  часто  вважається  історична 
випадковість, але розвиток, як переконав Кругман, – закономірний. Що 
робить закономірною і проблему розподілу на "промислову північ" та 
"селянський  південь"  [5]  як  на  регіональному,  так  і  на  глобальному 
рівні. 

Із цього положення випливає ще один цікавий наслідок – тенденція 
до децентралізації,  дезурбанізації  або поступового зміщення центрів 
економічної  активності.  Коли всі  або більшість фірм одного профілю 
сконцентровані  у  "ядрі",  компанія,  яка  вирішила  переміститися  на 
периферію  національного  чи  глобального  господарства,  стає  там 
фактичним  монополістом.  Вона  отримує  доступ  до  дешевшого 
місцевого ринку робочої сили і поставників, може уникнути надмірних 
витрат,  пов’язаних  зі  зростанням  вартості  землі,  митними  зборами, 
оподаткуванням  або  скористається  чимось  іншим,  що  створить 
переваги перед конкурентами і сприятиме прискореному розвитку. 

Чи  буде  ця  тенденція  переважаючою,  залежить  від  багатьох 
чинників.  У  надрах  периферійної  економіки  формуватимуться  нові 
кластери,  якщо  компанії  зможуть  отримувати  "зростаючі  прибутки", 
пов’язані  з  ростом масштабів  виробництва,  зменшувати  транспортні 
витрати,  одержувати  преференції  від  місцевої  влади,  надаватимуть 
гідні умови життя працівникам високої кваліфікації і втримуватимуть їх 
поза "ядром". Так було в Японії, США, Південній Кореї, Італії, Франції, 
Великій  Британії,  Іспанії,  Ірландії,  Швеції.  Нині  таке  відбувається  в 
Китаї, Малайзії, Бразилії й інших частинах світового господарства.

Заслуга  Пола Кругмана у  тому,  що він  не лише пояснив складні 
тенденції  розвитку  міжнародної  торгівлі,  глобальної  та  регіональної 
економіки, а і розробив моделі, які дозволяють оцінити роль кожного 
чинника,  який визначає рівновагу локальної і  глобальної економічної 
активності.

За  вагомий  внесок  в  економічну  науку  Пол  Кругман  у  1991  році 
нагороджений медаллю Дж. Б. Кларка [6]. Він – лауреат премій Адама 
Сміта (1995) [7], Ректенвальда (2000) [8] і принца Астурійського (2004) 
[9].

Чи  скористається  шансом,  який  надали  історія  та  Пол  Кругман, 
українська  економічна  географія  і  запропонує  дієвий  інструментарій 
для вирішення економічних проблем, заявить про себе як про науку 
необхідну  і  затребувану,  залежить  від  дії  багатьох факторів,  у  тому 
числі  і  суб’єктивних.  Можливо,  що ідеї  Кругмана прийдуть  до нас із 
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Росії,  де  праці  минулорічного  нобелівського  лауреата  вже  досить 
давно  перекладені  і  видані  [10],  а  у  вузах  читається  навчальна 
дисципліна  "Нова  економічна  географія"  [11].  Можливо,  що 
інтелектуальний  потенціал  і  традиції  національної  економічної  і 
соціальної  географії  дозволять  не  лише  осмислити,  а  і  творчо 
доповнити науковий доробок Пола Кругмана – блискучого науковця-
економіста і гострого на слово публіциста. 

ПРИМІТКИ

1. Головні  наукові  праці,  публіцистика  і  підручники  Пола  Кругмана:  
"Стратегічна торгова політика і  нова міжнародна економічна теорія" 
(1986),  "Міжнародна  економіка:  теорія  і  політика"  (1988,  2006;  у 
співавторстві  з  М.  Обстфельдом),  "Торгова  політика  і  структура 
ринку"  (1989),  "Географія  і  торгівля"  (1991),  "Емпіричні  дослідження 
стратегії торгової політики" (1994; за редакцією А. Сміта), "Торгівля з  
Японією:  двері  відкрилися  ширше?"  (1995),  "Просторова  економіка: 
міста,  регіони  і  міжнародна  торгівля"  (1999;  у  співавторстві  з  М. 
Фуджита та Е. Венейблсом); "Валютні кризи" (2000), "Великий клубок: 
втрачений  шлях  у  новому  столітті"  (2003),  "Економікс"  (2005;  у  
співавторстві з Р. Уелсом), "Макроекономіка" (2006; у співавторстві з Р.  
Уелсом),  "Економіка:  європейський випуск"  (2007;  у  співавторстві  з  Р.  
Уелсом  і  К.  Ґредді),  "Совість  ліберала"  (2007),  "Повернення  економіки 
депресії і криза 2008" (2008).

2. Із  матеріалами  блогу,  своєрідного  публіцистичного  Інтернет-
щоденника  Пола Кругмана,  який  має  назву  "Совість  ліберала",  можна 
ознайомитися  на  сайті  газети  "Нью-Йорк  таймс"  за  електронною 
адресою: http://krugman.blogs.nytimes.com/

3. Адам Сміт (1723-90) – шотландський економіст і філософ-етик; один із  
засновників сучасної економічної  теорії.  Надзвичайну популярність, яка 
не зменшується і  до цих пір,  Сміт здобув у 1776 році  після публікації  
праці  "Дослідження  про  природу  і  причини  багатства  народів",  в  якій 
детально  описано  наслідки  економічної  свободи.  У  книзі  розкрито  й 
обґрунтовано  такі  концепції  як  невтручання  держави  у  ринок,  роль 
егоїзму  в  економіці,  поділ  праці,  функції  ринку  і  міжнародне  значення 
вільної  економіки.  Адам  Сміт сформулював  інтелектуальну  систему,  
що пояснила роботу вільного ринку і дотепер є основою економічного 
устрою переважної більшості національних господарств і глобального 
ринку.

4. Кластер  –  модель  територіальної  організації  продуктивних  сил, 
характерними рисами якої є географічна близькість, взаємозв’язки між 
підприємствами,  взаємна  підтримка  і  довіра,  що  формує  так  званий 
людський  капітал.  Серед  інших  рис  слід  назвати  постійний  пошук 
інновацій  як  у  виробництві,  так  і  в  маркетингу,  здатність 
адаптуватися до нових вимог і умов ринку, максимальне використання 
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переваг,  що  забезпечується  специфічними  можливостями  території.  
Детальніше  про  кластери  див.:  Смаль  І. В.,  Смаль  В. В.  Кластерні 
технології  в  туризмі:  регіональний  аспект  //  Туристично-краєзнавчі 
дослідження.  Вип.  7.  –  К.:  Державне  підприємство  "Національна 
туристична  організація",  2007.  –  С.  3-24;  Смаль  І.  В.  Кластерні  
технології  та  можливості  їх  застосування  в  економіці  України  //  
Продуктивні сили і регіональна економіка: Збірник наукових праць. Ч. 1. – 
К.:  РВПС,  2006.  –  С.  47-52;  Соколенко  С.  І.  Глобалізація  і  економіка  
України. – Київ: Логос, 1999; Porter M. О konkurencji. – Warszawa: Polskie  
Wydawnictwa Economiczne, 2001.

5. Сутність проблеми "Північ-Південь" у глобальному масштабі полягає в  
існуванні  широтних  планетарних  смуг,  куди  входять  держави  зі  
значними  відмінностями  у  рівні  соціально-економічного  розвитку.  
Північна  смуга  включає  держави  з  високим  рівнем  розвитку:  США  і  
Канада,  країни  Європи,  Китай,  Південна  Корея,  Японія.  До  південної  
смуги належить більшість аграрних країн із низьким рівнем розвитку, 
розташованих у тропічному й екваторіальному кліматичних поясах. На 
регіональному рівні проблема також має чіткий прояв – у межах окремих  
масивів  країн  є  держави  з  різними  рівнями  розвитку.  Так,  у 
Європейському  Союзі  виділяється  кілька  південних  країн  (Португалія,  
Греція,  Болгарія  та  ін.),  які  відстають  у  розвитку  і  група  північних 
(Німеччина,  Велика  Британія,  Швеція  та  ін.)  зі  значно  вищими 
економічними параметрами. Проблема Півночі і  Півдня існує і  в межах 
окремих країн.  Класичний приклад – Італія,  де відмінності  у розвитку 
регіонів  мають  давній  і  гострий  характер,  що  породжує  напругу  у 
суспільстві  і  є  спонукальним  міграційним  чинником.  На  ліквідацію 
територіальних  соціально-економічних  диспропорцій  уряд  країни 
витрачає значні кошти.   

6. Медаль Джона Бейтса Кларка – нагорода, яку Американська економічна 
асоціація  вручає з 1947 р.  одни раз на два роки молодим (до 40 років)  
американським вченим-економістам за сукупність наукових досягнень.  
Названа на честь відомого американського економіста Дж. Б. Кларка. 
Одинадцять  вчених,  нагороджених  медаллю,  у  подальшому  стали 
лауреатами Нобелівської премії. Пол Кругман – дванадцятий нобеліат.

7. Премії  Адама  Сміта  –  ряд  економічних  премій,  названих  на  честь 
великого  шотландського  економіста,  які  вручаються у  різних  країнах 
різними організаціями. Пол Кругман отримав премію від американської 
Національної асоціації економічної теорії бізнесу. 

8. Премія Ректенвальда – економічна нагорода (з 1995 р.) Нюрнбергського 
університету (Німеччина) вченим за сукупність наукових заслуг.

9. Фонд  принца  Астурійського  з  1981  року  присуджує  щорічні  премії  у  
восьми номінаціях: гуманітарна діяльність, соціальні науки, мистецтво, 
література,  науково-технічні  дослідження,  міжнародна  співпраця, 
злагода,  спорт.  Ці  винагороди  часто  називають  Нобелівськими 
преміями іспаномовного світу. 
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10. Кругман  П.,  Обстфельд  М.  Международная  экономика.  Теория  и 
политика. – М.: МГУ-ЮНИТИ, 1997. 

11. Навчальний  курс,  загальним  обсягом  108  годин,  читається  для 
бакалаврів-економістів  у  Державному  університеті  "Вища  школа 
економіки"  (Москва).  Навчальну  програму  дисципліни  розроблено 
доктором географічних наук, професором А. Ю. Скопіним.

Ігор Смаль

195


	 Маямі університет, Оксфорд, штат Огайо.
	OLEKSANDR Bezdukhov
	Література

	PAVLO ROMANIV, 
	VOLODYMYR MONASTYRSKYY
	THEORETICAL BACKGROUND
	Figure 6. GDP per capita in Ukraine. Regional inequality.
	Figure 8. Higher education attainment in Ukraine. Regional inequality.

	Table 5.
	Coefficients of variation of GDP per capita for economic regions of Ukraine
	β
	REFERENCES


